
EL DIARIET
 SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

14 maig de 2016

Núm. 2.930 · 1,50 €

Entrevista: Òscar Padial, enginyer tècnic de telecomunicacions

Sentit homenatge als vinarossencs 
deportats als camps nazis
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Els veïns prenen la paraula en la primera asamblea ciutadana del 2016
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responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es 
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs 
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix 
que els originals a les diferents seccions no podran 
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New 
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits 
polítics amb representació municipal que 
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi 
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms, 
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé, 
en el cas d’entitats, del representant responsable. 
No s’admetran pseudònims. La direcció no es 
compromet a publicar les col·laboracions que 
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:  
diariet@vinaros.org, usb, cd, i, en última 
instància, en paper. 
Els escr i ts que requerisquen resposta sols 
s ’admetrà un torn de rèpl ica.

Emili Fonollosa

www.vinarosnews.net

www.vinarosnews.netSeguiu al Vinaròs.News 

Redacció

L'Ajuntament de Vinaròs va rebre ja les primeres queixes 
del veïnat de la ciutat en la primera de les reunions veïnals 
sectorials que ha convocat per aquest any, repetint 
l'experiència del 2015.
La deficient il·luminació pública i el perill que per a 
la circulació de vehicles i per als vianants suposa una 
millorable senyalització de trànsit, segons els afectats, 
van ser dos dels temes als quals més temps van dedicar 
els escassos, però reivindicatius veïns de l'entorn de les 
avingudes de la Llibertat i Maria Auxiliadora i el carrer del 
Pilar que van decidir assistir a la primera reunió, celebrada 
a la Casa de la Cultura.
Falten senyals de cedir el pas o bé alguns no estan situats 
en llocs idonis perquè suposen un perill per als vianants 
que fan ús del mateix i hi ha poca il·luminació, perquè 
els fanals estan massa separats en comparació d'altres 
carrers, segons dos de les queixes expressades. El carrer 
del Pilar, d'intens trànsit a la nit, és perillòs no solament per 
poca il·luminació segons una altra veïna, sinó també per 
l'excessiva velocitat d'alguns vehicles.
Una altra de les queixes es va centrar en la recollida 
d'escombraries ja que no hi ha ïlles de contenidors 
soterrats. Les voreres són d'escassa altura amb la qual cosa 
hi ha problemes quan es produeixen pluges perquè són 
excessivament lliscants. El pas de zebra existent en l'entrada 
del carrer del Pilar, al costat de la rotonda de l'antiga N-340 
és d'un gran perill, com també van assenyalar els veïns i 
van confirmar els mateixos regidors.

El regidor de Govern Obert i Participació Ciutadana, Hugo 
Romero, acompanyat de regidors del govern local (Jan 
Valls, Jordi Moliner i Begoña López) i fins i tot l'alcalde 
Enric Pla, va prendre bona nota de tot l'expressat pel 
veïnat. També estaven presents els edils del PP Juan Amat 
i Elisabet Fernández.
Aquest any les assemblees s'han reforçat i “són un pilar 
fonamental quant a la participació presencial per recollir 
totes les propostes que els veïns plantegin” segons va 
dir Romero. També poden realitzar-se aportacions via 
online.
La segona reunió serà el 17 de maig per als carrers de 
l'entorn del Vinalab (carrer Galícia, Pius XII, avinguda Pablo 
Ruiz Picasso, carrers Andalusia i Sant Andreu).

Escassa il·luminació i deficient senyalització viària, 
principals queixes en la primera de les assemblees veïnals de l’any

El Diputat de Cultura de Castelló, Vicent Sales, i l'Alcalde 
Enric Pla van signar dijous 5 de maig el protocol de 
col·laboració per continuar en els propers anys les 
excavacions que es duen a terme per a la posada en 
valor del poblat íber del Puig de la Misericòrdia. 
En aquest exercici la Diputació també invertirà en 
la nova senyalització de l'entorn del poblat, i Sales 
va destacar que un dels objectius de l'administració 
provincial és a més la posada en marxa pròximament 
d’una nova web, on s'informarà de tots els jaciments 

que hi ha a la província, per poder fer difusió dels 
mateixos i potenciar el turisme històric i cultural. "Per a 
això, hem volgut començar per Vinaròs i el seu jaciment 
més emblemàtic", va indicar. 
De la seva banda l'alcalde, Enric Pla, va assenyalar que 
aquesta acció "reforça la col·laboració existent entre 
l'Ajuntament i la Diputació, i s'emmarca dins d'un 
projecte més ampli amb aquestes rutes que tindran 
una senyalització homogènia en diferents jaciments 
arqueològics de la comarca".

Ajuntament i Diputació signen el protocol 
per continuar les excavacions del poblat íber del Puig 

La primera reunió va tindre lloc a la Casa de la Cultura

Juan Bautista Juan, Vicent Sales, Enric Pla, Arturo Oliver i Marc Albella, moments abans de la firma del protocol
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¿Tienes un restaurante o un bar?
Te ayudamos a cumplir con la declaración obligatoria de alérgenos (RD)

También te ofrecemos:
Auditoría higiénico-sanitaria
Asesoría en higiene alimentaria
Formación continuada a trabajadores
Análisis nutricional de la carta
Aplicación móvil/geolocalización

Paseo San Pedro 6
y c/ Almas 113. Vinaròs
T.  964 828 756
www.nutriestudio.comAsesoría

de nutrición
y dietética

Vinaròs ha tornat a renovar els distintius de Bandera 
Blava per a les platges del Fortí i el Clot, com en 
els darrers anys. Aquests guardons certifiquen la 
qualitat mediambiental de les platges, així com 
dels diferents serveis i instal·lacions amb què 
compten al llarg de la temporada d'estiu. 

La concessió de la Bandera Blava suposa 
complir amb la qualitat de les aigües segons la 
certificació d'ADEAC, complir amb paràmetres de 
seguretat i accessibilitat amb llocs de socorrisme 
i instal·lacions adaptades, comptar amb serveis i 
instal·lacions eficients, així com garantir l'absència 

d'abocaments i la protecció del litoral. 
També es valora que es dispose de punts adequats 
d'educació ambiental, informació i senyalització. 
Tant al Fortí com al Clot, durant la temporada 
estival, tenen lloc diferents activitats d'animació 
infantil i esportiva. 

Vinaròs renova un any més les dos banderes blaves per a les platges del Fortí i el Clot

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
(OMIC) de Vinaròs ha tramitat durant aquests 
primers mesos de l'any un total de 151 reclamacions 
-138 de les quals de gener fins al dia 30 d’abril-. Les 
més nombroses han estat les queixes rebudes en 
matèria de telefonia mòbil, amb 63 reclamacions, 
mentre que les queixes en electricitat han estat 
de 20 i, quant a altres béns, s'han rebut 15 
queixes. D'elles, se n’han solucionat un total de 
92 reclamacions, en la seva majoria gràcies a la 
mediació realitzada des de la propia OMIC amb 
l'empresa corresponent. La valoració econòmica 
de les reclamacions solucionades, els diners de 
les quals han estat retornats al consumidor durant 
aquests primers quatre mesos de l'any, ha estat de 
2.739 euros. 

La tècnica de l'oficina de Vinaròs, Carme Ayza, 
que va comparèixer dimecres al costat del 
regidor de Comerç, Domènec Fontanet, va 
explicar que en la majoria de casos ha estat 
per facturacions incorrectes, i que l'import 
ha estat retornat després de la reclamació 
corresponent. 
Per poblacions, Vinaròs encapçala les reclamacions 
realitzades amb un total de 68 queixes. Benicarló, 
amb 8 reclamacions i Peníscola amb 4 són els 
següents municipis amb consumidors que més 
han reclamat. Quant a les queixes pendents 
d'una solució, Vinaròs té un total de 31 casos 
pendents, Benicarló 6 i Peníscola 3, entre uns 
altres municipis. 
Respecte a consultes realitzades, des del mes de 

gener fins al 30 d'abril de 2016 s'han rebut un 
total de 68 peticions, sent les més sol·licitades les 
referents a l'habitatge, en propietat o de lloguer, la 
telefonia i l'hostaleria. 
Cal destacar que l'oficina de Vinaròs atén no només 
als usuaris de la localitat, sinó també de la comarca 
i, en ocasions de poblacions properes del sud de 
Tarragona com Alcanar, Ulldecona o Sant Carles de 
la Ràpita. 
L'any 2015, l'OMIC de Vinaròs va realitzar un total 
de 494 reclamacions.

L'OMIC de Vinaròs tramita 138 reclamacions de consumidors 
durant els primers quatre mesos del 2016
Les principals queixes són en telefonia mòbil i electricitat

El Ayuntamiento de Vinaròs ha decidido continuar 
con la tramitación de los terrenos que pretende 
destinar a suelo industrial público en el polígono 
de Soterranyes, tras haber recibido hace unas 
semanas el aviso de la Conselleria de que 
archivaría el proceso si no lo hacía antes de finales 
del próximo mes de agosto. 
De este modo, la primera fase del Plan Especial 
del Ámbito Partida Soterranyes se someterá 
a participación pública y consultas con las 
administraciones públicas afectadas y con las 
personas interesadas. Esta primera fase engloba 
un total 648.000 m2 que no están afectados 
por impedimentos técnicos y ambientales. La 

participación y consultas incluye su estudio 
ambiental y territorial estratégico y el resto de 
documentos exigibles por la normativa sectorial. 
La decisión del equipo de gobierno ha sido 
continuar con la tramitación ambiental de 
acuerdo al procedimiento establecido en la LOTUP, 
para una vez finalizada la exposición pública 
obtener un pronunciamiento ambiental de la 
Conselleria. El período de exposición pública de 
la documentación va a ser de 45 días y la consulta 
podrá realizarse tanto de forma presencial como 
de forma telemática a través de la web municipal. 
“Este procedimiento no conlleva la  aun la 
reclasificación del suelo, que solo se  logrará si va 

acompañada del compromiso de una empresa en 
ubicarse en esta zona”, ha matizado el concejal de 
Urbanismo, Jan Valls.
Valls también explicó que el grupo municipal Tots 
i Totes Som Vinaròs ha mantenido reuniones con 
la Asociación de propietarios en defensa de les 
Soterranyes y con Apnal Ecologistas en Acción 
y que “se ha acordado trabajar para definir un 
futuro sostenible para los terrenos excluidos 
de la tramitación ambiental,  de 1.850.000 m2, 
con el objetivo de proteger las construcciones 
de piedra en seco y dar a conocer el patrimonio 
arquitectónico, que es único al estar tan cerca de 
la costa”.

Vinaròs somete a participación pública el Plan Especial de Soterranyes 

Juan Bautista Juan, Vicent Sales, Enric Pla, Arturo Oliver i Marc Albella, moments abans de la firma del protocol

Domènec Fontanet i Carme Ayza
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La regidora d'Hisenda, Maria Cano, i el regidor 
d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, van comparèixer 
per assegurar que el portaveu del PP, Juan Amat, 
“va mentir” quan va dir que l'equip de govern 
no havia esgotat les partides de diferents àrees 
després d'analitzar la liquidació del pressupost del 
2015.
Cano va explicar que el romanent de tresoreria 
real que ha obtingut l'Ajuntament del passat 
exercici ha estat molt menor del que va dir 
el portaveu popular, i ascendeix a poc més 
de 37.000€. “Amat va esbiaixar la informació 
per confondre a la ciutadania. Un pressupost 
és una cosa molt més complicada que donar 
quatre xifres soltes. És cert que vam obtenir un 
romanent de 339.000 euros, però l'aplicació 
de dos extrajudicials per un muntant de 
266.000 euros i un saldo creditor per devolució 
d'ingressos indeguts per 35.978 euros van deixar 
el romanent de tresoreria en 37.292 euros”, va 
explicar la regidora socialista. 
Cano també va recordar que cal tenir en compte 
que l'equip de govern va gestionar el passat any un 

pressupost elaborat pel PP i que ells van accedir al 
govern local a meitat del 2015. 
La regidora d'Hisenda va detallar algunes despeses 
en algunes partides que va nomenar Amat, 
assenyalant que “hi ha partides que han obtingut 
un sobrant que estan vinculades amb unes altres 
que estaven en negatiu, i Amat ha parlat de les que 
han obtingut un saldo positiu, però no de les que 
van obtindre un saldo negatiu”. En aquest sentit, va 
dir que en la partida de manteniment de vials el 
2015 “va sobrar tan sols un euro” i en la de parcs i 
jardins “van sobrar 872 euros”.
Quant a les partides referents a prestacions 
socials, va assenyalar que “és cert que van sobrar 
30.000 euros, però cal dir que quan vam accedir 
al govern estava esgotada la partida de 150.000 
euros que el PP va pressupostar i vam haver de 
fer una modificació pressupostària per un import 
de 75.000 euros per seguir prestant ajudes. I si 
d'aquests han sobrat 30.000 euros ha estat perquè 
havíem d'aplicar l'ordenança anterior”.
Així i tot va assenyalar que l’any 2014 es van 
gastar en aquest apartat 170.000 euros i el 2015 

un total de 194.000€. En el present exercici 2016 
el consistori ja ha gastat en aquesta àrea social 
135.000 euros, com va assenyalar Cano.
Quant al sobrant de la partida destinada a 
oenegés, va dir que van sobrar 1993€ perquè 
alguna no complia els requisits o les despeses no 
van ser justificades, i quant al menjar domiciliari, 
va destacar que va sobrar el mateix import en 2014 
que en 2015.
De la seva banda, Guillem Alsina va indicar que 
Amat “va mentir de forma malintencionada” i va 
dir que el PP “tenint de portaveu a Amat té un 
greu problema, perquè menteix per mentir als 
ciutadans, i ens agradaria que els populars fessin 
una política més en positiu”.

Cano assegura que el romanent de tresoreria del 2015 va ser de només 37.000€
L'equip de govern acusa al portaveu del PP, Juan Amat, d'haver mentit als ciutadans

Des de la regidoria d'Obres i Serveis de l'Ajuntament 
de Vinaròs, Guillem Alsina ha informat que al llarg 
de tot aquest mes de maig s’estaran duent a terme 
tasques de neteja i desbrossament en tots els 
barrancs del terme municipal. 
Aquests treballs es realitzen dos vegades a l’any, 
durant la tardor i la primavera, segons estableix 
el contracte de neteja viaria amb l’empresa 
concessionària, i “en aquest moment l'objectiu és 

tenir els barrancs nets per afrontar la temporada 
d'estiu i prevenir així possibles incendis durant els 
mesos més calorosos", assegura Alsina. 
Per això s’està inspeccionant cada zona per tal 
de retirar els embalums grans que pogués haver-
hi, deixant així l'àrea lliure de qualsevol tipus de 
brossa i eliminant la vegetació que pugui ser un 
perill per a l'obstrucció dels passos d'aigua i el 
tapament dels ponts.

L’última vegada que es van realitzar aquests 
treballs de neteja i desbrossament de barrancs va 
ser en 2015, abans de la tardor, per tenir els passos 
d’aigua nets en el cas que hi hagués fortes pluges 
durant l'època hivernal.

Comencen els treballs de neteja i desbrossament de barrancs de cara a l’estiu
Aquestes tasques es realitzen dos vegades a l’any, durant la tardor 
i la primavera, tal i com estableix el contracte de neteja viaria

El sector de la comunidad educativa favorable a 
la implantación de la jornada continua en Vinaròs 
y Benicarló ha convocado una huelga para las 
tardes de los días 12,17 y 24 de mayo, secundando 
las movilizaciones planteadas en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana. Los padres y madres 
que están a favor de la propuesta pretenden con 
ello “presionar” a la Conselleria para que cambie 
algunos de los puntos del borrador de negociación 
en los que están en desacuerdo. Uno de ellos, el 
punto que indica que la propuesta saldría adelante 

con el 55 % de votos favorables del total de padres 
y madres censados, algo que los partidarios de la 
jornada continua rechazan al considerarlo injusto.
Otro punto en el que no están de acuerdo es en 
la exigencia de la Conselleria de que sean los 
ayuntamientos los que se hagan cargo del coste 
de las actividades extraescolares gratuitas  que 
cada centro educativo deberá ofertar para cubrir 
el periodo de la tarde, hasta las cinco.  Para los 
partidarios de la jornada continua,  debería ser la 
Generalitat la que debería financiarlos. “Educación 

no es competencia de los ayuntamientos, y no 
consideramos justo que sean ellos los que tengan 
que asumir este gasto, porque hay consistorios 
que no se lo podrían permitir”, señalaron.

La “plataforma por la jornada continua” convoca huelga de alumnos durante tres tardes
Redacción

Maria Cano i Guillem Alsina
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Vinaròs ha perdido la bandera azul del sendero 
natural de Sol de Riu, que  el municipio logró 
por  primera vez en el año 2014 y renovó 
distinción  en 2015. Tras publicarse el listado 
definitivo, la concejala del PP Elisabet 
Fernández ha lamentado que  "el primer año 
de gestión del tripartito en materia turística ya 
hemos perdido una de las tres banderas azules 

que disponíamos”.
Fernández ha exigido “una rápida explicación" 
por parte del concejal de Turismo Domènec 
Fontanet,  "que pese a contar con una 
dedicación parcial y 14 pagas, no ha sido capaz 
de mantener aquellas distinciones que ayudan 
a potenciar el turismo en nuestra ciudad”.
Desde las filas populares se señala que “una vez 

más se demuestra que el gobierno municipal 
está más pendiente de las fotos que de 
trabajar y en un momento en el que todos los 
destinos turísticos están luchando por mejorar 
sus distinciones aquí perdemos una bandera 
azul que nos daba una singularidad especial 
por la dejadez del tripartito municipal”.

L'Ajuntament de Vinaròs va demanar el distintiu 
de Sender Blau per al sender de Sòl de Riu, 
però el tràmit iniciat amb l’ADEAC no va ser 
rebut per la fundació. Per tal d'evitar aquesta 
situació, l'Ajuntament de Vinaròs ha sol·licitat 
a l’ADEAC informació complementària i que 
s'implemente un mètode de sol·licitud que 
done suficient certesa i garantia a totes 
les parts respecte a que el procediment ha 

finalitzat amb èxit.
El regidor de Turisme, Domènec Fontanet, ha 
manifestat que s'ha actuat exactament igual 
que en l'etapa en què la regidora Elisabet 
Fernández era la màxima responsable de 
Turisme.
“No entenc que no diferencie entre banderes 
blaves, que són un distintiu per a platges, i els 
senders blaus. Són dos sol·licituds diferents, 

que es tramiten independentment i en el segon 
cas estem en conversacions amb l’ADEAC per 
veure on ha estat el problema informàtic”, ha 
agregat el regidor. 
Fontanet ha remarcat que “el sender de Sòl de 
Riu continua disposant dels mateixos serveis, 
infraestructures i característiques que l'any 
anterior i això hem de fer arribar a tots els 
visitants i ciutadans de Vinaròs”.

El PP denuncia la pérdida de la bandera azul del sendero de Sol de Riu  

L’Ajuntament va fer els tràmits per renovar la bandera blava 
del Sender de Sòl de Riu, però no es va rebre per un error informàtic

La coalició Acord Ciutadà de Vinaròs ha acusat a 
l'equip de govern de “falta de visió” al no introduir 
condicions en els plecs per a la contractació de 
l'arrendament, instal·lació i desmuntatge de 
carpes que propicien l'arribada de visitants fora 
de la temporada turística. El regidor Lluis Batalla 
ha assenyalat que en els plecs d'aquest contracte 

podria haver-se introduït com a millora les 
casetes de fusta que s'utilitzen per realitzar fires 
temàtiques, en considerar que aquestes “són 
una de les poques possibilitats que té Vinaròs 
d'augmentar el nombre de visitants i apropar-los 
a tot el casc urbà”.
Batalla va lamentar que el passat mes de 

desembre l'equip de govern ja optés per 
eliminar el Mercat de Nadal que atraia visitants 
a la localitat. “Ho va fer amb l'excusa que el 
lloguer de les casetes era molt car”, va indicar, 
afegint que “fer fires temàtiques és un reclam, 
però sembla que el govern de Vinaròs no ho té 
clar”.

Acord Ciutadà ha sol·licitat a l'Ajuntament de Vinaròs 
l'adequació de totes les entrades a la localitat i una 
correcta senyalització de càmpings i hotels, així com 
una visualització clara dels esdeveniments que es 
desenvolupen en la localitat.
Per al portaveu de la coalició, Lluis Batalla, “l'entrada 
a Vinaròs pel nord no pot seguir sent una rotonda 
sense il·luminació i una ridícula senyalització per 
entrar al poble per la costa, i el mateix passa amb 
les altres dues entrades d'enllaç amb la variant de 
la N-340”.
Batalla considera que cap d'aquests tres accessos 
a Vinaròs té les condicions necessàries per 
convidar a entrar al casc urbà als visitants. “Ni 
estan il·luminades ni degudament senyalitzats 
els entradors i, a més, ja s'han produït diversos 
accidents per aquestes lamentables condicions de 
visibilitat”, apunta.
Batalla recorda que en la passada legislatura es 
va acordar per part dels partits que ara governen 

posar fanals en les rotondes d'entrada a Vinaròs, 
especialment en l'entrada nord. “De moment 
encara traiem partit de la inèrcia dels visitants que 

acudeixen a comprar o a passar uns dies, però 
aquesta inèrcia pot perdre's i després tot seran 
lamentacions”, ha conclòs Batalla.

Acord Ciutadà demana fer fires temàtiques per atraure visitants
Redacció

Acord Ciutadà demana adequar les entrades a Vinaròs

Redacció
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Per què vas escollir estudiar 
enginyeria telemàtica?
M’agradaria dir-te que per vocació 
però no estaria sent del tot sincer. 
Sempre he sigut un apassionat de  
l’esport i una mica de la informàtica, 
així que el meu primer pas va ser 
intentar fer INEF però com que no 
vaig aprovar al juny ja sabia que seria 
quasi impossible entrar al setembre 
perquè no hi haurien places, així que 
em vaig centrar en la segona opció. 
Allò més paregut que vaig trobar 
en possibilitats de tindre places 
era Telemàtica, que en el seu 
moment van definir-me-la com 
Telecomunicacions més Informàtica 
així que em quadrava prou  perquè 
era una carrera prou nova i la 
gent no la cursava tant com altres 
especialitats més consolidades com 
per exemple Imatge i So. 
Vaig tindre la sort de coincidir en uns 
companys de Vinaròs a Alcoi on es 
feia Telemàtica i em van acabar de 
convèncer.

Quin va ser el teu primer ordinador?
Un Pentium 128K d’eixos que anaven 
en cinta de cassete. Avui en dia 
possiblement siga una relíquia de 
museu. L'evolució de la tecnologia en 
els últims anys està sent increïble.

Has estat nomenat secretari 
general de la Junta Directiva del 
Col•legi Oficial de graduats en 
Enginyeria en Telecomunicacions 
i TIC de la Comunitat Valenciana. 
Quines seran les teues tasques i els 
teus objectius en el nou càrrec?
La veritat és que és un càrrec que 
segons els propis Estatuts del 
Col·legi és de les persones que més 
tasques i responsabilitats té després 
del Degà. Entre aquestes, les més 
destacades podríem dir que són:  
Direcció de Recursos Humans del 
personal al servei del Col·legi, relació 
en col·laboradors, responsable de la 
Comissió de Formació i alçar actes de 
les reunions i Juntes Directives.
Des que vaig finalitzar la carrera em 
vaig col·legiar i duc lligat al col·legi de 
manera activa sobretot en els últims 
4 o 5 anys i la veritat és que sempre 
he tingut la sensació que la gent no 
sap exactament que fa el Col·legi i 
quins avantatges es té al col·legiar-se 
així que el primer objectiu què tenim 
es canviar això, apropar molt més el 
col·legi als alumnes i professionals 
del sector perque sàpiguen com 
els podem ajudar i com un col·legi 
d'aquests lluita per la defensa de la 
nostra professió. 
Tot això passa també per modernitzar 
els processos interns d'un col·lectiu 

que necessita un canvi generacional 
sense deixar de comptar, per suposat, 
en les persones que han treballat 
molt dur perquè el COGITCV tinga el 
reconeixement que té actualment. 
Els membres de les anteriors juntes 
seran un pilar fonamental per a 
nosaltres per poder aprendre de la 
seua experiència.

També ets Perit informàtic. Què feu 
i com treballeu?
Amb els anys he vist que el que 
més m’agrada dins del tema de les 
telecomunicacions és la seguretat 
informàtica o ciberseguretat.  Fa dos 
anys em vaig traure el títol en Dret 
Informàtic i Peritacions Judicials de la 
ANTPJI. 
Com a perits podem desenvolupar 
distintes tasques: des de fer auditories 
de sistemes, extraure evidències 
electròniques de qualsevol element 
tecnològic que ens possibilite 
reproduir un fet concret, elaborar 
dictàmens pericials per a utilitzar-los 
en un Juí, etc. 

Com a perit, les problemàtiques 
que reps són més les referents a 
persones particulars o les referents 
a problemes que poden tindre les 
empreses en matèria laboral?
Estic rebent casos dels dos tipus. Cada 
volta és més comú que  qualsevol 
denúncia siga per problemes 
personals o laborals es trobe una 
prova tecnològica que volen utilitzar, 
per exemple, un correu electrònic, un 
missatge de Whatsapp, un SMS, etc. 
Per  poder utilitzar tot això, com 
a evidència no val en aportar una 
captura de pantalla en un foli ja que 
aquestes proves també es poden 
manipular fàcilment, per tant, ha 
d'anar acompanyat d’un dictamen 
pericial signat per un expert en 
la matèria perquè el Jutge, -que 
recordem, no té perquè tindre 
coneixements tecnològics- entenga 
com s’ha obtingut la evidència i la 
done per vàlida o no.

El desenvolupament tecnològic 
sembla que avance molt més 
ràpid que el de la justícia. Creus 
que al nostre país li falta una 
modernització de la justícia?
Totalment. Molts cops ens trobem 
casos en els que hem d’estudiar 
evidències obtingudes en 
tecnologies que són més noves que 
la mateixa Llei que ens protegix.  Crec 
que és totalment necessària una 
modernització, revisió i actualització 
continuada de les Lleis per poder 
avançar cap a una societat més justa.

“Projectes com Vinalab poden situar a Vinaròs 
a l'avantguarda de les noves tecnologies”

Òscar Padial, enginyer tècnic en Telecomunicacions, especialitat Telemàtica

El vinarossenc Òscar Padial Díaz ha estat recentment nomenat 
secretari general de la Junta Directiva del Col•legi Oficial de 
graduats en Enginyeria de Telecomunicacions i TIC de la 
Comunitat Valenciana.  Enginyer tècnic en Telecomunicacions 
especialitat Telemàtica, màster en Xarxes Corporatives i 
Integració de Sistemes, Perit Judicial Telemàtic per l'Associació 
Nacional de Tassadors i Pèrits Informàtics (ANTPJI) i director 
de l'Àrea de Modernització Tecnològica i Sistemes al Palau 
de les Arts Reina Sofia on també té el càrrec de Responsable 
de Seguretat de la Informació. El seu currículum és tan ampli 
malgrat la seua joventut que és inevitable interessar-se en com 
compagina la seua vida personal amb la professional. Perquè, 
a tot això, Òscar gestiona i actualitza pràcticament a diari un 
interessant blog sobre tecnologia i  és un apassionat de l’esport 
-en especial del triatló i que, avui dia, s'està preparant per a 
l’Ironman de Gandia. La seua màxima només et cansarà allò que 
no disfrutes és la clau per entendre la seua forma de vida.  

X.Flores
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Què és la informàtica forense?
La podríem definir com la ciència que s’encarrega 
d'identificar, analitzar, extraure i investigar les 
evidències electròniques que interpreten i 
determinen l'origen de la causa dels incidents 
en mitjans tecnològics de les dades potencials 
i rellevants, els quals mitjançant una cadena de 
qustòdia, preservem i presentem en un informe 
o dictamen. Estes evidències poden arribar a ser 
molt vàlides i servixen per a esclarir una causa,  
litigi judicial o una negociació extrajudicial

Per què vas decidir estudiar-la?
Com t’he comentat, dins la informàtica el que 
més m’agrada és la ciberseguretat i la informàtica 
forense té molta seguretat tant per trobar les 
evidències com per -en cas contrari- intentar 
trobar problemes de seguretat per desmuntar una 
evidència.

De quines ferramentes disposa un informàtic 
forense per poder fer el seu treball?
Disposem d’un maletí amb molt de material tècnic, 
bàsicament amb una identificació, una
clonadora de discos per a realitzar les proves sense 
modificar els originals, sistemes operatius en 
aplicacions forenses, com per exemple Kali Linux, 
memòries usb i CD’s. 

Quines mesures especials prens a casa en temes 
informàtics i recomanes que faça qualsevol 
persona?
La principal mesura que recomano tant a casa com 
als amics,   treballs, debats, etc, és la d’ intentar 
aplicar al màxim el sentit comú. És a dir, si tu no 
parles mai en anglés i reps un correuque hi estiga 
escrit i, amb un adjunt, lògicament l'hauries 
d’eliminar. En el aquest mateix sentit, si reps un 
correu electrònic del teu banc que t'està sol·licitant 

informació confidencial sempre recomano que 
es fiquen en contacte amb el banc abans per  
assegurar-se i mai respondre en informació 
confidencial. Al final no es tracta de res més que 
d’intentar traslladar les mesures que prenem a la 
nostra vida de l'entorn físic a l’entorn digital. A que 
mai li donaries el pin de la teua targeta al primer 
que passe per davant teu i te’l demana?

Què hem de fer en cas d’una suplantació 
d’identitat o de robatori del nostre perfil a una 
xarxa social?
En aquest cas, el primer que hauríem de fer és 
denunciar-ho. Si es tracta d’una suplantació en 
una xarxa social és molt important saber que 
totes les xarxes socials tenen un apartat dins de la 
secció d’ajuda on expliquen com denunciar una 
suplantació d’identitat. 
També podem fer ús de la Policia Nacional en  
l'apartat de Brigada d’Investigació Tecnològica o 
de la Guardia Civil en el grup de Delictes Telemàtics.

Han disminuït les descàrregues il·legals a 
Espanya?
Aquest és un tema que donaria com per a una 
entrevista sencera. La resposta a la pregunta 
concreta és que no, tal i com demostra l’estudi 
fet per l’observatori de la Pirateria l'any 2015, 
però en la meua opinió, ací també fa falta una 
modernització tant de la llei com dels preus. 
En les noves tecnologies hi ha figures que fan 
d'intermediaris i que possiblement no aporten 
cap altre valor que el d'encarir el producte final. 

Què et sembla que a Vinaròs tinguem un 
edifici com el Vinalab?
Estic encantat que Vinaròs compte amb 
un centre com el Vinalab i esperem poder 
col·laborar aviat des del  col·legi COGITCV a 

promoure l’ús de les TIC i fomentar la cultura 
de la innovació. 
Projectes com Vinalab poden situar a Vinaròs 
en l'avantguarda de les noves tecnologies i això 
ajudarà tant als ciutadans com a les empreses i 
nous emprenedors.

Gestiones també un blog personal sobre 
tecnologia 
A banda de l’esport i les telecomunicacions, 
també m’agrada molt llegir i escriure. La idea del 
blog va vindre per diversos motius: un perquè 
també em dedico a fer pàgines web i utilitzo el 
meu blog per a provar coses que després puc 
utilitzar, i un altre motiu (possiblement el de 
més pes) és que sentia que estava en deute 
en tota la gent que m’ha ajudat a resoldre 
problemes tecnològics mentres invertia part 
del seu temps documentant la resolució i 
pujant-la a blogs, xarxes, etc. i vaig pensar que, 
com a mínim, jo hauria d'intentar fer el mateix 
però amb el meu estil. Cada volta rebo més 
missatges a través del formulari del blog o uns 
comentaris de qualsevol de les entrades, així 
que jo encantat. 

En el blog he llegit que la frase que tens més 
present a la vida és "Sólo te cansará aquello 
que no disfrutes". A més, ets un apassionat de 
l’esport, en especial el triatló.
Sí. Eixa frase la tinc molt present a la meua vida 
perquè crec que és una sort poder dedicar el teu 
temps, l’actiu més valuós que tenim, personal 
i professionalment a fer el que t’agrada. Com 
deia Confucio: <<Encuentra un trabajo que te 
guste de verdad y no tendrás que trabajar ni un 
día más en tu vida>>. Aquesta forma de viure 
també m’acompanya en l’esport, concretament 
en el triatló. Des de fa uns 3 anys, quan vaig 
anar a vore el meu amic Ivan a competir en el 
Puig, vaig tindre clar que jo volia fer eixa ‘locura’ 
i, així ha sigut fins a dia d’avui, que tinc el 
repte més ambiciós de la meua vida esportiva 
i, el 9 d’Octubre intentaré acabar l'Ironman de 
Gandia.
Tinc la sort de poder compaginar la meua vida 
professional i personal intentant buscar sempre 
temps per a entrenar, ja que eixos moments 
que hi estic, m’ajuden molt a agafar una altra 
perspectiva dels problemes i moltes voltes 
torno de l'entrenament en la solució al cap. Així 
que espero continuar molt de temps disfrutant 
de les meues passions.

“És necessària una 
revisió i actualització 
continuada de les lleis 
per avançar cap a una 
societat més justa”

Òscar va ser recentment nomenat secretari general 
de la Junta Directiva del Col•legi Oficial de graduats 
en Enginyeria de Telecomunicacions i TIC de la 
Comunitat Valenciana
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per Julián ZaragozáL'alegria allarga la vida

SÁBADO 21 DE MAYO A 
LAS 20 HORAS, EN 
EL LOCAL SOCIAL. 

PRESENTACIÓN DE LA 
DAMA DE LA ENTIDAD

José Conceptes rebent el premi de fotografia a mans de l’alcaldessa i 
diputada Carmen Martinez, al Saló Nacional de Fotografia de Quart de PobletSoy Tonyo Calvo López. El día 8 de mayo celebré la Primera Comunión. 

Fue un día muy especial y lleno de felicidad. ¡Besos!

El dijous 5 de maig,l'Associació Criant en Tribu, amb la col·laboració d'Amparo García,  va 
organitzar una Xerrada-Taller sobre Gimnàstica Hipopressiva

Sant Isidre favater, a robar faves qui no 
entè
La civada com l`espelta, per Sant Isidre 
es desperta
Per Sant Isidre el blat deu de ser igualat
Sant isidre llaurador s`emporta la pluja i 
porta el sol
El maig es dolent si sant isidre no punxa
Aigua de maig fa créixer el cabell i no fa 
mal
El roser de maig fa olor per tot l`any
L`aigua de maig engreixa els sembrats
Pel maig cria l`escarabat

Maig juny i juliol qui no pesca sardina es 
perquè no vol
Cadascú tira l`aigua a son molì i deixa en 
sec el del vei
Aigua de maig pa per tot l`any
Afortunat en el joc, dissortat en amors
Al amic si el guanyes en el joc, guanya-li 
poc
A cartes vistes tots són jugadors
Caçador de gavieta la fam li apreta
Caçador de reclam fred i fam
Amb bon enginy, bon voler i bona eina 
es fa molt bona feina

La familia Monfort se reune en una comida familiar de primos
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Visita de l'alumnat francès i de l’IES Leopoldo Querol de Vinaròs a la Fundació Caixa Vinaròs per conèixer l’espai dedicat a Francesc Batiste Baila

El passat 29 d'abril, l'Associació Criant en Tribu va 

organitzar el taller "Haz tu  Collar de Trapillo para 

el día de la Madre", en què grans i menuts van 

passar una agradable estona treballant junts. Presentación de la nueva junta directiva del Centro de la 3ª edad de Vinaròs
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Fotos @paricio

Comunions del passat cap de setmana

La presidenta provincial de Cruz Roja, 
Flores Higueras se reunió con el alcalde 
de Vinarós, Enric Plá, acompañado 
por la presidenta local, Mª Mercedes 
Lucena. Juntos abordaron los 
proyectos humanitarios que Cruz Roja 
lleva a cabo en Vinaròs así como las 
perspectivas para los próximos meses. 
La colaboración en materia humanitaria 
entre el Ayuntamiento y Cruz Roja quedó 
reforzada tras la reunión, con excelentes 
perspectivas de futuro. www.canal56.com
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Vinaròs va complir el seu compromís de 
recordar el 5 de maig als vinarossencs que van 
ser deportats als camps d'extermini nazis en un 
senzill però emotiu acte que es va celebrar al  
cementiri municipal.
A les sis de la tarde, autoritats locals i descendents 
d'aquests vinarossencs, es van donar cita en 
el jardí del cementiri municipal on està el 
monument en què figuren inscrits els noms dels 
ciutadans de Vinaròs que van ser deportats als 
camps de concentració de Mathausen i Gusen  
al qual s'arriba a través d'un camí amb vies de 
ferrocarril que simbolitzen la via del fatídic tren 
en el qual arribaven els presoners als camps de 
concentració.
L'acte es va iniciar amb l'ofrena floral de familiars, 
partits polítics, col·lectius veïnals, Fundació Caixa 
Vinaròs i el mateix ajuntament de Vinaròs en el 
monument funerari. Seguidament, l'alcalde, Enric 
Pla, va dirigir unes paraules als assistents, així 
com  també un professor d'història de l'institut 
Joliot Curie de Sète (França). Aquests alumnes, 
que estaven a Vinaròs d'intercanvi amb alumnes 

vinarossencs, portaven, a més, la bandera dels 
deportats de Sète els quals també van retre 
homenatge. Posteriorment, els alumnes de l'IES 
Leopoldo Querol van llegir el manifest que els 
supervivents dels camps d'extermini van realitzar 
al maig de 1945 una vegada alliberat el camp de 
concentració de Mauthausen.
El compromís de commemorar cada any aquesta 
data va néixer quan un dels veïns de Vinaròs que 
va aconseguir sobreviure als camps d'extermini, 
Francesc Batiste Baila, es va traslladar a Àustria 
acompanyat de representants de la localitat per 
commemorar amb la comunitat internacional 
el 60è aniversari de l'alliberament del camp de 
Mauthausen, i es va dipositar terra vinarossenca 
en aquest camp i també al de Gusen. El 
testimoniatge de Baila (que va morir l'abril de 
l’any 2007) ha estat fonamental per fer patent el 
rebuig necessari al nazisme i la xenofòbia, un dels 
episodis més cruels de la història contemporània.
Un cop finalitzà l'acte, el president de Fundació 
Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, va dipositar unes 
flors al lloc on està soterrat Francesc Batiste Baila.

Vinaròs fa un sentit record als vinarossencs deportats als camps d’extermini nazis

Sempre les últimes novetats

Plaça Jovellar, 15 Vinaròs
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Des del mes de setembre és ben visible la nova 
decoració de la façana de l'entrada principal de 
l'escola, on hi destaca el nom del nostre centre.
A més a més també es van decorar sis columnes 
(de quatre costats cadascuna) de l'edifici de 
primària amb diferents temàtiques. D'aquestes, 
dos fan al·lusió a frases relacionades amb el món 
de l'escola i de l'educació.

Tot seguit, en trobem dues més en que s'il·lustren 
vuit festivitats que se celebren al nostre centre: 
Santa Caterina, la Castanyada, Nadal, Carnaval... 
entre d'altres.
Al final del passadís n'hi ha dues més: una dedicada 
als esports i l'altra a diferents àrees educatives.
Aquestes pintures són obra de l'artista local 
“Chile”. No és la primera vegada que hi deixa la 

seua empremta a la nostra escola,   ja que al pati 
d'educació infantil hi ha un gran mural dedicat al 
fons marí.
Finalment, cal destacar la nova decoració i 
adequació de la biblioteca de centre i, properament 
s'acabarà l'aula de fisioteràpia.
Des de l'escola es vol agraïr la col·laboració de 
l'AMPA i la bona predisposició de “Chile”.

Nous espais i nova decoració del CEIP Manuel Foguet

Els alumnes del Taller d'Ocupació “Vinaròs Dinàmic”, 
projecte finançat pel Fons Social Europeu, el 
SERVEF, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 
i l'Ajuntament de Vinaròs, van estar recentment a 
València fent activitats i visites relacionades amb la 
seua formació.
El grup d’alumnes de “Dinamització d'Activitats 
de Temps Lliure Infantil i Juvenil” anaren a la fira 

"Creativa", en què participaren en diversos tallers i 
els ensenyaren a fer titelles i a utilitzar nous materials 
per a fer manualitats.
Per un altre costat, els alumnes d' “Instal·lació i 
Manteniment de Zones Verdes”, van anar a visitar 
el Jardí Botànic de la Universitat de València i on 
també, a banda de la visita guiada, van participar en 
diversos tallers de reconeixement d'arbres i plantes.

Els alumnes del Taller d’Ocupació “Vinaròs 
Dinàmic” participen en diversos tallers a València
Els alumnes de “Dinamització d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil” també van 
visitar la fira “Creativa”, mentre que els d' “Instal·lació i Manteniment de Zones Verdes” 
van conéixer el Jardí Botànic de la UV

La crítica taurina es siempre examinada con rigor, 
se juntan en el camino muchos intereses. Sin queja 
alguna del aficionado. Se han de templar mucho 
las palabras, tanto como las telas toreras. En estos 
20 años me he dedicado a ocupar la vacante, y aún 
sigue el puesto, ausencia que ya me preocupa.
Desde hace 150 años, las corridas de toros es el 
espectáculo más importante que se da en Vinaròs. 
Y en los festejos que se ofrecieron en la temporada, 
en la Plaza, se ocuparon mucho los graderíos. Y se 
llenaron en las dos actuaciones del maestro Padilla.
Nacer teniendo cerca una Plaza de toros es suficiente 
motivo para crear afición, que me fue arraigada ya en 
la niñez. Y, parte del fundamento me viene dado por 
la influencia de las tertulias que llegaban a mi oído 
entre estos grandes aficionados como fueron Paco 
Monago, Agustín Chaler "el tio Chato" y no menos 
en el trabajo tuve a otro vinarosenc, Agustín Serrano. 
Seguí sus huellas.
Fueron unas enseñanzas básicas, no menos se 
precisa acudir a las plazas, y al acumular todo tipo 
de información hizo posible desarrollar la primera 
crónica que presenté al director del semanario Juan 
Bover. No es tanto el esfuerzo de seguir tomando 
apuntes, o bien asilmilar a los maestros en cada 
reportaje tan profesional, y de gran riqueza lingüística 
de palabras taurinas.
Entregado a la lectura de publicaciones locales, 
tenía necesidad de poder contar la evolución de la 
sociedad e historia de Vinaròs con la tauromaquia. Y, 

he sido capaz de hurgar en cada uno de los rincones 
por las costumbres de tan arraigo popular, de nuestra 
cultura y nuestras tradiciones. Notaba a faltar un 
archivo de fotografías, era tan inexistente que no 
había ni una.
Y pronto tuve la suerte de recibir una carta de 
felicitación navideña de parte del amigo Xavier 
Fortanet de Villafranca, era el 23 de diciembre de 2002, 
y el sobre incluía copias con cuatro páginas y ocho 
fotografías de la crónica publicada por el semanario 
Sol y Sombra de Madrid, de la corrida a plaza partida 
celebrada en Vinaròs el día 24 de junio de 1900. Mi alegría 
fue inmensa descubrir toda una tauromaquia que 
nos definiría el toreo de  ayer, y que pertenece al 
de la llamada Edad de Oro del toreo en Vinaròs. 
Este hallazgo me motivó para viajar, y a investigar 
en las bibliotecas de Castellón, Valencia, Madrid, 
Barcelona y San Cugat. En cada tomo de semanario, 
y página centenaria revisaba buscando el reportaje 
dedicado al festejo de Vinaròs. Así fue la revisión en la 
Biblioteca Nacional,  la de Conde Duque de Madrid, 
en Valencia, la Hemeroteca, Ateneo Mercantil, Museo, 
en Barcelona Casa la Ardiaca y el Archivo Nacional 
de Cataluña en San Cugat. Estas fotografías que 
aparecen de las publicaciones desde el año 1900,   
que he podido reunir,  es un material muy importante 
para poder reproducir. Son las fotos primeras que 
forman una colección de seis mil formadas en estos 
años, y que he podido reunir junto a las demás fotos 
realizadas por los fotógrafos Salvador Brau y Angel 

Alcázar.
Ordenando la documentación, la idea inicial creció 
poco a poco, con minuciosidad y rigor se iban 
llenando páginas de dos volúmenes titulados 
"Los toros en Vinaròs", una obra y un esfuerzo 
editorial que puede ser el recuerdo histórico de 
la afición, monumento a un pasado taurino y de 
un tiempo que pasó. Y de otras celebraciones y 
espectáculos en la Plaza de toros que tienden a 
la variedad y a la diversión con actos de distinta 
naturaleza: encuentros y conciertos de bandas de 
música, concursos de bandas de música, de teatro 
y de artistas, variedades, zarzuelas, proyección 
de cine de verano, presentación de comparsas 
carnavaleras, y hasta presenciar exhibiciones de 
motos y de coches. Completaría la mejores obras 
que podemos dedicar a la plaza, y que son: la 
restauración de aquellos palcos altivos, y crear un 
patronato para conservar  y explotar la Plaza.

El compromiso de 20 años con la crónica taurina

Esta colección es una joya fotográfica taurina de Vinaròs, 
reúne 6.000 instantáneas que alcanzan a mostrar más de 
un siglo de tauromaquia, y que está dispuesta para ir a 
exposiciones.
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E.Fonollosa

Gràcies a una col·laboració a tres 
bandes de l'Ajuntament de Vinaròs, 
l'Espai Mariola Nos i la Fundació 
Caixa Vinaròs, el dissabte 7 de maig la 
cultura i el producte més emblemàtic 
de la gastronomia local es fusionaren 
a través de la iniciativa "Llagostí 
literari".
Un total de 36 escriptors escrigueren 
diversos poemes, contes i relats 
inspirats per aquest crustaci, alhora 
que arribaren al municipi per 
conèixer de primera mà la nostra 

localitat a través d'un recorregut 
que s'inicià al Mercat Municipal i al 
qual es podia unir tota la ciutadania. 
"Animem a la població a sumar-se 
a aquesta nova aposta, remarcant 
que és un acte obert a tothom", 
comentava dies abans el regidor 
de Cultura Marc Albella. Durant el 
recorregut, que passà per alguns 
punts del Passeig Marítim, el 
centre urbà i les seus de les entitats 
mencionades, es realitzaren diverses 
lectures de fragments literaris

Vinaròs marida la cultura i el llagostí en la iniciativa ‘Llagostí literari’

Un any més hem participat en la fase provincial de 
la 27a Olimpíada Matemàtica que se celebrà el dia 
7 de maig a l’IES Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó
La Societat Al-khwarizmi convoca i organitza 
l'Olimpíada Matemàtica. Una activitat dirigida a 
estudiants des de 5è de Primària fins a 4t d'ESO 
i que té com a principal objectiu posar en valor 
les matemàtiques i fer que els alumnes disfruten 

amb la resolució de problemes. “Una activitat 
reconeguda en l'entorn escolar, que els permet 
desenvolupar capacitats com la intuïció, el 
raonament, la imaginació i la deducció
Aquesta fase va constar de tres proves: 
PROVES DE CAMP: els alumnes, en grups de 
cinc, havien de resoldre una sèrie de problemes 
que feien referència a diferents aspectes que 

s'observaven a l'aire lliure.
RELLEUS: aquesta prova consistia a resoldre 
10 qüestions en un temps màxim de 5 minuts 
cadascuna;els alumnes també estaven agrupats. 
PROVES INDIVIDUALS: Aquesta prova era la més 
semblant a un “examen” de totes les que consta 
l’Olimpíada. Els alumnes realitzaren una sèrie de 
problemes individualment en una aula del centre.

Alumnes del col·legi Divina Providència a la 27a Olimpiada Matemàtica

La gran asistencia de público en novena muestra de bonsái y suiseki organizada por la 
Associació Bonsai Vinaròs, en el auditorio Ayguals de Izco los días 7 y 8 de mayo, demuestra 
que cada vez más gente está interesada por este apasionante mundo. E.Fonollosa

Se vende casa 
en Soneja 

C/ Las Almas nº3 C.P.1480 
Por 57.000€

Teléfono 688 31 57 51

Muestra de bonsai
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LAS ESTRELLAS

Microrrelatos Chulvi
© Antonio Beltrán Vidal

Foto| www.expansion.mx

Acudía a la exposición en calidad de crítico, pero también de amigo. Una vez en la galería le 
invadió el desconcierto: no se salvaba ni una sola de las piezas allí expuestas. ¿A santo de qué 
este desacertado cambio de estilo? Aprovechando la distracción del escultor, intentó escapar a 
fin de evitarse el mal trago de la sinceridad. Tan precipitada fue su huida que colisionó con una 
obra aparatosa próxima a la puerta de salida. Vio las estrellas. Cuando el artista -departiendo 
con los invitados- advirtió su presencia, se dirigió hacia él expectante. Para deleite propio, lo 
halló anegado en un mar de lágrimas que atribuyó a una intensa experiencia estética. Instantes 
después, aún dolorido por el golpe, el crítico y amigo abriría la boca para sacarlo del  error.

El Vinalab va acollir la conferència de Federico 
Demaria  amb el títol "Creixement, decreixement o 
col·lapse?", dins del Cicle de Conferències sobre Crisi 
Energètica i Canvi Climàtic. E.Fonollosa

El pasado 23 de abril en Xátiva se celebró el concurso Internacional de danza LaPointe 
donde los alumnos del Estudio de Danza Marta Martínez obtuvieron excelentes resultados. 
¡Enhorabuena chicos!

El passat 22 d’abril es va celebrar a l’Auditori 
Municipal de Vila-real, l’entrega dels Premis 
Sambori 2016. Enguany l'IES José Vilaplana hi ha 
estat representat per alumnes de 2n cicle d'ESO 
i batxillerat. I n'ha resultat guanyadora la nostra 
alumna Mireia Guimerà amb el primer premi 
provincial en la modalitat de batxillerat amb la 
narració L'essència de Cat. El reconeixement ha 
consistit en l'entrega d'un diploma i un lot de 
llibres. A més, els guanyadors d'aquesta fase 
passaran a la final autonòmica  a València. 
Aquest ha estat el 18é Concurs de Literatura 
en valencià creat amb l'objectiu de promoure i 
difondre l’ús del valencià dins de l’àmbit escolar. 
La Fundació Sambori convoca anualment aquests 

premis perquè tots els centres educatius de la 
província, de Primària, Secundària, Batxillerat, 
Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes, 
Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) i alumnes de 
Necessitats Educatives Especials hi puguen 
participar. 
Aquest any han sigut més de 40 centres educatius 
de la nostra província els qui han presentat 
creacions literàries escrites pels seus alumnes. 
La festa d’entrega de premis va estar amenitzada 
per alumnes de les escoles de Vila-real que van 
interpretar un conte (guanyador de l’any 2004) i 
l'actuació musical d’una jove coral. 
Enhorabona a totes i a tots els guanyadors! Gràcies 
per permetre'ns compartir i gaudir de les vostres 

narracions i que podreu llegir en document PDF al 
web de l'institut.

 Premi Sambori per a Mireia Guimerà de l'IES José Vilaplana 
en el 18é Concurs de Literatura en Valencià 2016 

c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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Alfredo Gómez de Arce  - Vicente Valls (foto J Gombau.)  -  mosén J. Antolí - M. Tomás Bellpuig.

CULTURA

EMILI FONOLLOSA

Continuando con los artículos que 
dedicamos a la historia del teatro 
en Vinaròs, hoy hacemos mención 
al Círculo Católico y de Obreros. 
Esta entidad vinarocense nació a 
finales del siglo XIX siendo fundada 
en el año 1889 en la calle de San 
Isidro. Posteriormente se trasladó 
a la antigua casa  solariega de los 
Febrer de la Torre (actual colegio de 
la Consolación) y después a la misma 
calle del Socorro, al lado del Ateneo 
Mercantil. En la década de los años 
1920 fueron sus presidentes Agustín 
Ribera (1921), posteriormente Julio 
Chillida en los años 1927 y 1928, y 
ya después, Ramón Adell Vizcarro 
desde 1929. Poseía un amplio local 
con una extensa biblioteca y un 
pequeño teatro donde llevaban a 
cabo representaciones teatrales ya 
que contaban con cuadro escénico 
propio, formado por varios jóvenes 
de la ciudad y que, en ocasiones 
especiales, para ello solían arrendar 
el Teatro Ateneo. El grupo escénico, 
formado solo por chicos, estaba 
dirigido por mosén Josep Antolí. 
Contaba además con una escuela de 
solfeo donde se enseñaba violín y 
contrabajo.
El 24 de marzo 1913 se inauguró en 
el Círculo el grupo de la “Juventud 
Vinarocense de San Sebastián” que 
contaba con 133 miembros nacidos 
entre finales del XIX y principios del 
XX, y del cual reproducimos una 

fotografía de esos años. 
Aquí se representó por primera 
vez el drama en tres actos “El 
glorioso patrono” del autor local 
Borrás Jarque. En la foto, al fondo, 
podemos ver el escenario del 
teatro.
En la festividad de San Sebastián 
del año 1916 se llevó a cabo, 
organizada por el Círculo, una 
velada literario – dramático 
- musical y teatral donde se 
estrenaron las obras “El passat 
centenari”, escrita por mosén Tomás 
Bellpuig “en vers vinarossenc” con 
motivo del 5º Centenario del hallazgo 
de la imagen de San Sebastián y la 
pieza dramática “Soldats de Crist”, 
obra también de mosén Tomás, 
un episodio trágico, en verso y 
en un acto, que fue publicada 
posteriormente en Tortosa en el 
año 1924, y de la cual conservamos 
un ejemplar. Una pequeña obra 
dramática que escribió y dedicó al 
rector de la Arciprestal mosén Josep 
Antolí Miralles, director del cuadro 
escénico del Centro.
Dichas obras fueron interpretadas 
por el cuadro dramático de 
la entidad compuesto por los 
aficionados locales Alfredo Gómez 
de Arce, Vicente Valls (como actores 
principales), Julio Chillida, Joaquín 
Vidal, Aragonés y Tomás Miralles, 
dirigidos por mosén Antolí. Vicente 
Valls, que contaba por entonces con 

20 años, formaba parte de la Junta 
del 5º Centenario como secretario, 
además de ser el secretario de la 
Sociedad Literaria “Benavente-
Quintero”.
Posteriormente se representó la 
pieza “Juego de prendas”, a cargo 
de los mismos actores del cuadro 
escénico, a los cuales se incorporaron 
los jóvenes noveles Serrano y Galbís.
La velada se completó con la lectura 
poética a cargo de Paco Argemí, 
Agustín Ribera, Vicente Valls y 
Sebastián Guimerá.
En el año 1923, siendo su presidente 
Agustín Ribera, el Centro contaba 
con 74 socios (todos varones), que 
pagaban una cuota anual de unas 
12 pesetas para gastos. Las cuotas 
de ese año sumaron en cuenta 888 
pesetas.
El día 28 de enero de 1928, a las 9 de 
la noche, se representó en el Círculo 
a cargo del cuadro escénico de la 
entidad, compuesto ya por otros 

nuevos miembros, tres sainetes 
cómicos: “Los asistentes”, “De remendó 
a curandero” y “Seis retratos, tres 
pesetas”.
(*) Mosén Tomás Bellpuig nació en 
Barcelona en 1876. Al quedarse 
huérfano se traslado a Tortosa 
donde ingresó en el Seminario, 
siendo ordenado el 22 de diciembre 
de 1900. Dedicó su vida a la labor 
pastoral, destacando sobre todo 
en la producción literaria en lengua 
catalana, de la cual fue un fecundo 
impulsor y defensor en todos sus 
ámbitos. Colaborador en numerosas 
publicaciones de Tortosa, Tarragona 
y Barcelona, publicó numerosas 
poesías, obras teatrales, libros de 
enseñanza y traducciones en la 
“Fundació Bernat Metge”. Fue autor 
entre muchos otros de los dramas 
“Sang tortosina”, “Martir d’Eucaristia”, 
y “Soldats de Crist” aquí estrenado 
en el año 1916. Mosén Tomás fue 
fusilado en el año 1936.

Alfredo Gómez Acebes
Historia del Teatro en Vinaròs: El Círculo Católico y de Obreros

Una escola de Vinaròs, el CEIP «Assumpció», ha estat 
un dels quinze centres de la província de Castelló 
que han protagonitzat alguna de les funcions 
teatrals oferides  a Castelló dins de la XXXIX Mostra 
Provincial de Teatre Escolar, desenvolupada al 
Teatre del Raval.
Així, el passat 2 de maig, un bon grup de “jovenets 
actors” d´Educació Infantil, es desplaçaren a 
Castelló per interpretar en tot un teatre la llegenda 
de Sant Jordi, sota la direcció de la mestra Lali 
Ausensi.   En el quadernet editat amb motiu de 
la Mostra de Teatre, figurava el repartiment, amb 

el paper interpretat per cadascú, com si foren 
autèntics professionals de les arts escèniques.
Aquesta mostra ha estat organitzada per la 
Fundació Dávalos-Fletxer, la Diputació de Castelló, 
l'Ajuntament de Castelló, la Conselleria d'Educació, 
el Cefire de Castelló i el Teatre del Raval. Els escolars 
tornaren entusiasmats de la capital provincial, amb 
ganes de repetir. 
NOTA D’AGRAÏMENT 
El CEIP «Mare de Déu de l' Assumpció» de Vinaròs 
vol mostrar el seu més gran agraïment a totes les 
institucions implicades en la XXIX Mostra Provincial 

de Teatre Escolar, que s'ha celebrat al Teatre del 
Raval de Castelló. Les seues excel·lents atencions 
envers els nostres alumnes i acompanyants, la 
magnífica organització, cuidant fins a l 'ultim detall 
i la inolvidable experiència que ha sigut per als 
alumnes participants, ens encoratgen a participar 
en pròximes ocasiones en activitats semblants, que 
es puguen programar des d'aquestes institucions.
Moltes gràcies a la Fundació Dávalos-Fletxer, la 
Diputació de Castelló, l'Ajuntament de Castelló, la 
Conselleria d'Educació, el Centre de Professors de 
Castelló i el Teatre del Raval.

El col·legi Assumpció de Vinaròs oferí la llegenda de Sant Jordi 
al Teatre del Raval de Castelló  
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Quan, ara fa un any, ens vam 
presentar per a fer sentir la nostra 
veu a l'Ajuntament, una de les nostres 
motivacions era la d'ajudar a pal·liar 
la situació d'emergència social a 

la qual han quedat abocades milers de persones, 
també a Vinaròs, com a conseqüència de les polítiques 
econòmiques dels darrers anys, que han rescatat bancs 
mentre han deixat desprotegides a les persones. Ja 
portem prop d’un any treballant i ha arribat el moment 
de donar comptes del que s’ha fet per atendre a les 
persones més desafavorides. Quan parlàvem d'un 
Pla d'Emergència Social, alguns van entendre que es 
tractava d'un document. No és així, igual que el Pla 
Valencià d'Inclusió Social que impulsa la Conselleria, 
del que es tracta és d'anar implementant mesures 
destinades a millorar la quantitat i efectivitat de les 
ajudes. Les principals han estat:
-Augment de 75.000 € a les ajudes socials durant la 
segona meitat del 2015 per a poder atendre tots els 
casos d’emergència i de 30.000 € més a final d’any. 
Gràcies a aquestes mesures s’han atés a tots els casos 
d’emergència social el 2015. Quan, de forma maliciosa 
(per variar) el PP ens acusa del fet que han sobrat diners 
en aquest apartat, oblida -de forma intencionada- eixe 
increment, que l'ordenança que ells van el·laborar que 
dificultava l'assistència i que, una part no arriba a fer-se 
efectiva per terminis fins a l'any següent. Com no poden 
qüestionar el fons (és incontestable que hem augmentat 
l'ajuda, busquen algun borronet al paper).
-Modificació del termini per a tindre accés a les 
ajudes d’emergència, reduint-lo de 2 anys a 6 mesos 
d’empadronament. Anteriorment era necessari estar 
més de 2 anys empadronat per a rebre ajuda per part 
de Serveis Socials, una mesura que convertia a tots 
aquells ciutadans amb necessitats que no complien eixe 
requisit en invisibles per als Serveis Socials. Ja se sap, les 
polítiques d'amagar el cap com els astrucs, tan habituals 
del president del govern, portades a l'àmbit local.
-Augment de la partida pressupostària de necessitats 
bàsiques de 150.000 € del 2015 a 300.000 € en 2016.
-Augment de les PEIS (Prestacions individualitzades 
per a necessitats urgents) en un 40%, de 600 a 1020 €/
anuals.
-Vales per Aliments frescs i productes d'higiene: gràcies 
al conveni signat amb una cooperativa d'alimentació, 
els usuaris que ho necessiten, poden adquirir productes 
alimentaris i també d’higiene i neteja. Les ajudes als 
productes bàsics són més completes, ja que als Bancs 
d'Aliments i altres sistemes, s'abasteixen normalment 
productes no pereceders.
-Xarxa contra la Pobresa Energètica: d'acord amb el 
conveni amb la Generalitat, s’ha assegurat el pagament 
de llum, gas i aigua als ciutadans i famílies en risc 
d'exclusió.
-Xarxa de llibres: Vinaròs ha estat el primer municipi 
gran de la nostra província (i molts el dia d'avui encara 
no han completat l'acció) en fer efectiu el pagament 
per garantir la gratuïtat dels llibres de text. Això s'ha 
complementat millorant les condicions del transport 
escolar per a aquest curs i en altres accions de suport a 
les famílies de cara a l'estiu i els períodes no lectius.
S’han donat més ajudes a l’emergència social en 4 mesos 
que en tot l’any 2015. Però encara queda molt per fer. La 
situació d’emergència actual continua sent molt greu 
a causa de les polítiques d’austeritat del Partit Popular, 
basades en retallades i destrucció dels Serveis bàsics. Els 
Serveis Socials han de ser Universals, com un dret, i no 
tan sols assistencials, volem una societat que transforme 
la dependència en autonomia. I és la nostra obligació 
continuar treballant per passar de la integració a una 
inclusió de tots en una societat on pague la pena viure.

Després de tants 
d'anys d'unes 
maneres i d'un 

imaginari on el desarrelament i el benefici econòmic 
eren els vectors que les polítiques resseguien, sembla 
ser que noves formes volen escometre els reptes que 
com a societat tenim. Han estat més de vint anys de 
polítiques centralistes i depredadores del territori, on 
el "ofrenar glòries a Espanya" ens ha dut al daltabaix 
social que patim en sectors tan importants com 
l'educació, sanitat i infraestructures.
Aquelles polítiques convergien en un imaginari on el 
posseir i el creixement econòmic ha estat el motor 
de les seues accions. Així mateix, des de la pròpia 
individualitat primava l'assoliment d'un determinat 
estatus social en detriment d'altres fites. El 
clientelisme i el no voler veure mentre es corejava el 
mandatari de torn eren formes comunes d'aquelles 
polítiques que han anihilat bona part del territori i del 
patrimoni en pro del benefici privat i l'especulació. 
Les barrabassades urbanístiques omplen el nostre 
territori i el formigó i el quitrà han estat al servei d'un 
desenvolupament que es demostra insostenible dia 
rere dia. L'especulació urbanística anava de la mà 
dels poders econòmics de les caixes d'estalvi que 
omplien aquella bombolla que va esclatar amb els 
resultats que tothom sap.
Un d'aquells desgavells que encara a dia d'avui no 
acabo de creure'm va ser la demolició de l'antic 
convent de Sant Francesc. El 21 d'abril de 2001, les 
màquines ensorraven allò que havia sigut un dels més 
antics edificis del nostre poble. Amb la inauguració 
de la nova plaça moltes veus han deliberat sobre 
la posada en servei d'aquesta nova infraestructura. 
No entraré jo a discernir sobre la qualitat estètica 
ni la funcionalitat de dit equipament però allò que 
m'agradaria ressaltar és que mai hauríem de perdre 
la memòria d'allò que va succeir un matí de dissabte 
amb l'aquiescència d'aquells que manaven en 
aquell moment. L'atemptat que va sofrir el ja exigu 
patrimoni del nostre poble romandrà per sempre en 
la memòria de tots els vinarossencs i vinarossenques 
que van perdre eixe dia molt més que quatre pedres 
que estaven a punt de caure. És per això i a títol 
personal que m'agradaria que algun símbol dins la 
plaça recordés per sempre aquella malifeta.
Des de Compromís Vinaròs volem que la memòria 
siga la que ens indique d'on venim i cap on anem i 
per això, el nostre compromís en el patrimoni local 
i arquitectònic és ferm a la vegada que pensem 
que ha de servir per a conformar una societat més 
justa i igualitària. Cap plaça ni cap estètica ens 
retornaran les pedres que fornien l'imaginari dels 
nostres avantpassats. Fer docència per a què no 
torne a ocórrer passa per l'ensenyament a les noves 
generacions d'allò que era i d'allò que ara és, una 
placeta envoltada d'edificis amb una estètica vulgar 
i que són el resultat d'aquell èxit que molts van voler 
vendre sota els auspicis d'un poder que es basava en 
el fet de ser i posseir més que el veí. Això és allò que 
hauria de mostrar eixa placeta, la desfeta que alguns 
van fer per a continuar l'ofrena als poders establerts 
mentre no dubtaven en enderrocar i vendre tot allò 
que vam ser. Els nous vents sembla que poc a poc 
van arraconar-los envers el lloc d'on mai haguessen 
hagut de sortir.

Dins del projecte de Govern 
de la ciutat, en el període 
2007-2011, l'Ajuntament 
de Vinaròs amb un alcalde 
socialista i amb molt d'esforç, 
va assolir l'objectiu de fer de la 

nostra ciutat el centre d'atracció de la comarca.
Obres com el Passeig i la Mera, amb les seves 
deficiències, que n'hi ha, però sobretot gràcies 
als seus encerts com els aparcaments o la total 
conversió en zona de vianants de la nostra 
façana marítima, han esdevingut un referent 
per als vinarossencs i per a tots aquells que 
ens visiten al llarg de l'any, completant l'aposta 
del PSPV-Vinaròs per millorar com mai la zona 
comercial de Vinaròs, que es va completar amb 
la remodelació del Mercat.
Es tractava d'un model de ciutat que ara, passat 
el temps, creiem que ens ha donat la raó. Enfront 
de la crítica total i absoluta que va portar a 
terme el PP durant la seva construcció, baix 
l'únic pretext de la crítica gratuïta i les ganes de 
posar bastons a les rodes, tenim als milers de 
ciutadans que gaudeixen d'aquests dos espais 
cada cap de setmana sense importar-los gens ni 
mica que són dues obres fetes pels socialistes.
Els quatre anys de Juan Bautista Juan com 
Alcalde, i seguint la tònica de sempre quan el PP 
hi ha arribat a l'alcaldia de Vinaròs, tot allò que 
es va fer de nou baix un mandat que no siguis el 
seu, ha sofert un abandonament quasi absolut. 
Es van tractar tard i malament les palmeres del 
passeig, es van deixar de reparar els escocells 
com tocava, no es van pintar amb la freqüència 
adequada ni el mobiliari ni les baranes, les 
marquesines de la Mera i els seus jardins, es van 
deixar de costat, els parcs sèniors i infantils...i 
per què? Per poder dir amb la boca ben plena, 
que la culpa era de ZP.
D'ençà que tinc l'honor d'estar al capdavant 
de la Regidoria d'Obres i Serveis, s'està 
apostant de nou pel manteniment de TOTES 
les infraestructures del nostre municipi, sense 
importar-nos baix quin govern local van ser 
realitzades. En aquest primer any del govern del 
Pacte de les Cavallerisses, s'han millorat espais 
a zones com la Colònia Europa, Plaça Espanya, 
Febrer de la Torre, plaça Constitució, carrer del 
Pont, Capçades, Passeig Marítim, Mera... baix 
l'únic pretext de què governem per intentar 
millorar la vida dels vinarossencs, no només dels 
vinarossencs socialistes.
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www.ppvinaros.es
de Vinaròs

Adiós bandera azul
Por  Elísabet Fernández

www.canal56.com

Tal com vam prometre 
en campanya electoral, la 
regidora del PVI

Ha fet l’aportació del 25% de les percepcions 
rebudes per la seua tasca del mes d'abril a 
l’ajuntament, a AFANIAD de Vinaròs per compra 
de material didátic.

Afaniad de Vinaròs

cOMPRA de MATeRIAl de dIdÁcTIc

06/05/2016

Promeses complides
Per Maria Dolores Miralles

Per Lluís Batalla

Tal dia farà un any
(Acord de les cavallerisses)

AFANIAD

Allò que van signar:
“Acord dels grups de Tots i totes 
som Vinaròs, Partit Socialista 
del País Valencià i Compromís 
a l’Ajuntament de Vinaròs.(...) 
la reversió de les privatitzacions en 

els serveis públics”.
Allò que ha passat:
- Concessió d'ús privatiu de domini públic per 
a l'organització d'un acte lúdic musical entre el 
passeig Fora Forat i l'Av. de l'Atlàntic en el municipi 
de Vinaròs.Electrosplash
- Servei cursos formació persones adultes. 
- Contracte servei transport adaptat de personal 
amb mobilitat reduïda 
- Contracte de l'Explotació de l'activitat del Bar del 
Centre Social de la Tercera Edat. 
- Contracte Servei Recollida d'Oli Vegetal Usat en el 
Terme Municipal de Vinaròs. 
- Contracte Serveis Vinculats a la Comunicació en 
Línia, Fora de Línia i de Community Manager de 
l'Ajuntament de Vinaròs.
- Contractació del subministrament d'arrendament, 
instal.lació i desmuntatge de carpes, escenaris i 
casetes. 
- Contractació de l'arrendament de dos parcel.les 
situades a la partida Soterranyes.
- Contractació serveis de control i prevenció de 
legionella en les instal.lacions municipals.
- Contractació de la prestació dels serveis 
d'Inspecció d'instal.lacions elèctriques.
- Contractació d'un servei de neteja de 
dependències municipals.
- Contracte del Servei d'Assessoria i Defensa 
Jurídica de l'Ajuntament de Vinaròs.
- Contractació arbitrària de l'empresa CREAS, per 
tal de gestionar VINALAB.
- Adjudicació de l'explotació per terceres persones 
dels serveis de temporada a les platges del terme 
municipal.
- Contractació del servei de vigilància ambiental 
de l'emissari submarí d'aigües residuals urbanes 
ubicat a les aigües que banyen el terme municipal 
de Vinaròs. 
- Contractació del servei de suport tècnic remot 
dels sistemes informàtics de l'ajuntament de 
Vinaròs.
- Contractació del servei de manteniment de 
diversos ascensors instal·lats en els col·legis públics 
i immobles municipals de Vinaròs.
 .És tot? 
No, hi ha més. Van dir “reimplantació dels 30 minuts 
gratuïts als pàrquings soterrats”......Tal dia farà un 
any...

En el pleno ordinario 
del mes de abril 
el Partido Popular 
presentamos una 

moción solicitando que el Ayuntamiento ponga 
los medios suficientes para  hacer cumplir la 
ley que regula el autocaravanismo. Lo hicimos 
porque entendemos que es un sector en auge, 
que nuestra ciudad debe amoldarse a las 
necesidades de nuestros visitantes y también 
porque si queremos que Vinaròs sea una ciudad 
con un turismo de calidad la regulación es 
la mejor forma de lograrlo para así evitar 
las problemáticas de los estacionamientos 
ilegales o acampadas en zonas no habilitadas 
y dar respuesta a los usuarios de este tipo de 
turismo.
Sorprende que el concejal de Turismo, líder 
de Compromís en nuestra ciudad, no abriera 
la boca respecto al tema. Nosotros hemos 
hablado con los propietarios de los cámpings, 
con autocaravanistas y por ello presentamos 
una moción que pretende que el gobierno 
local actúe y no deje pasar más días. Todos los 
implicados desean una solución, lo que no 
pueden esperar más es la inacción del gobierno 
tripartito.
Porque no es de recibo que el Alcalde reconozca 
que lo que se solicitaba en la moción era 
correcto y estaban de acuerdo pero la votación 
iba a ser de abstención porque no les gustaba el 
enunciado, ¿porque no propusieron cambiarlo? 
Esperamos que aunque el titulo no sea de su 
agrado no se despreocupen del tema y que no 
utilicen estas excusas para otros temas por que 
sino apañados vamos.
Y por los medios de comunicación, que no 
por información del concejal de Turismo, nos 
enteramos que el Sendero de Sol de Riu pierde 
el distintivo bandera azul concedido por la 
ADEAC-FEE ¿Qué está pasando? En la legislatura 
anterior pasamos de tener 1 bandera azul en la 
playa del Fortí a tener 3. Obtuvimos en el año 
2013 la bandera azul para la playa de El Clot y en 
2014 la distinción de sendero azul de Sól de Riu, 
renovándose los 3 distintivos en el año 2015. 
Hay mucho que explicar porque la excusa del 
problema informático ni cuela ni es serio. 
Este equipo de gobierno, que alardea 
constantemente que trabajan para y por Vinaròs, 
algunos de ellos con 14 pagas y cotizando en 
la Seguridad Social, que constantemente dan 
lecciones y reprochan las actuaciones realizadas 
por el anterior equipo de gobierno, están 
evidenciando una completa incapacidad de 
gestionar el día a día de Vinaròs y de planificar 
el futuro de nuestra ciudad. Cada concejal va a 
la suya y a la hora de coordinarse no se ponen 
de acuerdo. El resultado es el que es, y para 
desgracia de los vinarocenses, no es nada bueno. 
Por el bien de Vinaròs, y en este caso por la 
importancia que supone el turismo en nuestra 
ciudad les animamos a que se pongan a trabajar 
y promocionen Vinaròs  de la manera que se 
merece y que el concejal de Turismo recuerde 
que las excusas del problema informático y el 
mail que no llega no es excusa.
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EL VINARÒS C.F. Y LAS DOS ESCUELAS BASE Juan Carlos Benet, acérrimo del PSOE.

Pedro Granados Vilche    La pregunta del millón
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Associació de veïns Migjorn

www.avmigjorn.org

La gent no es mou de casa o són els polítics que no la saben fer sortir S.Fabregat

S’ha parlat 
aquesta setmana 

de la baixa participació ciutadana en la primera de 
la nova sessió d’assemblees populars convocades 
per l’Ajuntament. No cal ser molt perspicaços en 
vore com la gent de Vinaròs té molt poc interès 
en participar en qualsevol debat d’aquest tipus, 
també es va vore reflectit en la participació en els 
Plens Ciutadans.
No volem llevar cap mèrit al regidor de Participació 
pel seu esforç organitzador ni a la resta de regidors 
(tant de l’equip de govern com de l’oposició) que 
participen en aquests diferents esdeveniments, 
doncs assisteixen amb la més bona intenció i  
creiem que estan en el bon camí. Però, com fer 
moure la gent de sa casa?.
La baixa participació pensem que està basada 
en l’expectativa que té la gent de com resoldre 

els seus problemes. Escoltar a la ciutadania és 
importantíssim però aportar solucions ho és 
encara més, el justificar actuacions, el demanar la 
complicitat o buscar entre tots la possible solució 
o solucions és fonamental. El fer sentir a la gent 
partícip de la responsabilitat del repartiment 
dels minsos recursos dels que disposen és 
indispensable.
Cert que els regidors vinguen al nostre terreny es 
una avantatge que mai s’havia fet fins ara però 
si no s’ofereix quelcom més la gent serà molt 
difícil que es moga de la seua còmoda butaca. Els 
ciutadans  sabem que estem en un temps difícil i 
que les solucions no són ni senzilles ni immediates  
però és en la vostra resposta on està el foment 
d’aquesta participació. 
Si volem obrir l’Ajuntament, si volem que la veu del 
poble arribe a tots els racons de la casa consistorial, 

cal buscar la participació i aquesta sabem tothom 
que consisteix en la discussió i l’anàlisi dels 
problemes que tenim, en la presentació de 
projectes, en el debat, la negociació i l’acord. Sí, 
en l’acord però, en solucions. 
Cal fer vore  que des de la còmoda butaca i 
posant allò de “m’agrada” o “no m’agrada” no 
s’arregla res, que cal moure el “culet” i acudir a 
les dites reunions que és on es talla el bacallà.  
Donar responsabilitats i exigir-les.  Animem a 
tothom a participar en les reunions o assemblees 
que s’organitzen, i més en concret les del barri, 
i demanem als polítics a no sols escoltar, que 
també, però sobre tot els demanem imaginació, 
recursos i diàleg per fer participar a la gent. Per 
nosaltres no quedarà. Nosaltres si que ens creiem 
la participació, l’hem volgut i l’hem demanat 
sempre.

Primeramente quería anticipar que yo estoy lejos 
de los cargos y estamentos que conforman la élite 
del futbol local, pero aun así me atrevo a hacer mi 
valoración simple y lógica sobre el asunto.
La mayor parte de los habitantes de nuestro 
pueblo sabe de la situación deportiva del 
primer equipo: últimos de la categoría de 
regional preferente y con sólo dos puntos, a 
punto de finalizar la temporada. Vamos a perder 
irreparablemente la división. Pero esto no debe 
molestarnos excesivamente pues el carácter 
del primer equipo varía actualmente. El Vinaròs 
C.F. no tiene ya el papel de estar en la mejor 
competición sin reparar gastos en fichajes como 
hacen la mayoría de clubs, sino ser el escenario 
donde evolucionen y se recreen los jóvenes de 
nuestro pueblo que hayan merecido representar 
la ciudad.

Ya no es necesario tan gran presupuesto en 
formar un equipo de élite a base de talonario, 
con gente fuera del entorno sino componer 
con la infraestructura económica necesaria, una 
organización que instruya unos buenos juveniles 
capaces de desenvolver sus cualidades físicas y 
psíquicas en el terreno de juego en el momento en 
que representen nuestros colores. Un organigrama 
que hoy está delimitada por dos escuelas, las 
cuales deberían llevarse fenomenalmente pues 
ambas tienen un mismo fin: componer el primer 
equipo con LA CANTERA dentro de la eficacia de 
sus componentes propios de cada cual.
Pero no debemos conformarnos con la 
mediocridad, ya que el gasto económico de las 
familias de los jóvenes debería ser mínimo para 
este derecho que tenemos de materializar el 
desarrollo de nuestros jóvenes, físico y psicológico 

que les sirva dentro del terreno de juego, y fuera 
de él en la vida cotidiana. Por ello se debería 
invitar a empresas del entorno a patrocinar dicho 
proyecto. Así como instar al grupo de gobierno 
del ayuntamiento a que se comprometa a hacer 
la mayor subvención posible, así como motivar 
a las escuelas con entrega de trofeos, como por 
ejemplo premiar  por contribuir a integrar al 
primer equipo un mayor número de juveniles.
Como resumen diré, que hemos pasado de 
fase. El Vinaròs C.F., no quiere ser primero a 
toda costa sin importar tanto la inversión, sino 
que ahora en nuestro pueblo se invierte para 
desarrollar su juventud y así representen al 
pueblo futbolísticamente con la intención, claro 
está, de no perder excesivas categorías. Todo será 
cuestión de lo bien que se lleve la organización  
de las escuelas base, en todos sus aspectos.

El día 28 de abril me dirigí al pleno ordinario 
de nuestra ciudad, uno de los puntos que más 
me llamo la atención fue el de las corridas 
de toros, según nuestro señor alcalde y 
algún que otro concejal de otros partidos, 
era una salvajada lo que se hacía con estos 
animales, por mí el que quiera ir que valla y 
el que no que no valla. La pregunta del Millon 
que le realice a nuestro señor Alcalde fue la 
siguiente. Señor Alcalde cómo es posible que 

su partido Podemos e Izquierda Unida y algún 
que otro partido más esté en contra de que 
se maten  toros en las corridas y sin embargo 
sean ustedes aliados de la banda terrorista  
ETA, que tienen en su conciencia el haber 
asesinado a  900  personas entre niños mujeres 
y hombres. De todos es sabido que en su día 
el señor Carot Rovira de Esqerra Republicana 
se reunió con dicha banda terrorista y ahora 
para no ser ustedes  menos que ellos  invitan 

al señor Otegui al parlamento europeo. La 
respuesta del Señor Alcalde fue que esta 
pregunta no me la contestaría porque era de 
otro nivel político.
Lo que me da que pensar si ¿son ustedes 
iguales que sus amigos?  Los cuales no 
respetan la vida de las personas por el simple 
hecho de no pensar igual que ellos.
Moraleja dime con quien andas y te dire 
quien eres
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Andrés Albiol
Golafre

 PARTE ESTADÍSTIC PESQUER  D’ARROSEGAMENT DEL MES DE ABRIL DEL 2016 (I)
PEIXOS
Seitò (Boquerón)                              739 Kg.
Escrites (Rayas)                                    425
Mantes (Batoideos)                                36
Besuc (Besugo)                                      27
Boga i Xucla (Bogue-Picarel)               3.609
Rallat (Bonito)                                         22
Burros (Gobios)                                      245
Caballa (Verdel)                                     484
Veta (Pez cinta)                                      480
Congre (Congrio)                                    211
Gall (Pez de San Pedro)                        148
Orà (Dorada)                                          585
Móllera (Fanéca)                                    911
Gallineta (Cabracho)                                30                         
Sorells (Jureles)                                  4.956
Esparrall (Raspallón)                             612
Palá (Lenguado)                                      49
Sard (Sargo)                                          117

Lliri (Anjova)                                            71
Llobarro (Lubina)                                       4
Penegal (Bocanegra)                              75
Mabre (Herrera)                                    7
Aranya ( Vívora)                                553
Pagell (Breca)                                10.229
Peluda (Solleta)                                526
Lluç (Pescadilla, Merluza)              4.276
Rap (Rape)                                     2.054
Rom empetxinat (Rodaballo)               19
Jurioles (Rubios)                                 66
Moll (Salmonete)                             5.337
Morralla (Serranos, etc)                 2.730
Sardina                                               293
Mero (Cherna)                                        3
Sorella (Jurel real)                               305
Bacaladilla (Perlita)                          1.072
Llisa (Mújol)                                      1.638
Pagre (Pargo)                                        2   

Bis (Estornino)                                     16           
Gatet (Pintarroja)                               115
Rata (Miracielo)                                   30
Palometa (Palometón)                          46
Miseria (Gallo)                                    155
Peix de rei (Pejerrey)                         518
Mamona (Brótola de fango)                    3
Saboga (Alosa)                                      21
Déntol (Dentón)                                     29
Chopa (Cántara)                                     2
Reig (Corvina)                                       8
Vidriá (Mojarra)                                     10
Rom (Rémol, Rombo)                             5
                                                      _______
       Total.............................     43.906

CRUSTACIS:  
Crancs (Cangrejos)                          656
Escamarlà (Cigala)                               115

Llagostí (Langostino)                            38                
Galera (Estomatoideo)                      1.594
Llagosta (Langosta)                              16
Gambas (Camarones)                          14
                                                          ______
Total......................................      2.433

MOL·LUSCOS:
Calamars (Calamares)                         391
Sepió punxa (Choquito)                        207
Canana (Pota, Volador)                     7.840
Sèpia (Sepia)                                        126
Polp roquer (Pulpo roquero)               1.399
P. blanc (P. blanco)                            1.154
Polpa (Pulpón)                                        39 
P. mesquer (P. almizclado)                   118 
Cargol punxent  (Cañailla)               351
                                                   _______
    Total……………….……..     11.623
Total extracció......................     57.963

MAR  CON CHUBASCOS Y ROLES DE VIENTO
Con unas aguas algunos días alteradas por las borrascas y por vientos de componente E y S, aún se 
pudo operar, ya que las pesquerías eran buenas, en especial de pescado azul y de nuestro crustáceo 
rey. Las cotizaciones resultaron normales. 
La pesca de arrastre faenó a diario, con bastantes desembarcos de pescados y mariscos. Las subastas fueron 
a base de escamarlà, lluç, moll, miseria, rap, móllera, cargol, galera, canana, escrita, sorell, maira, pop roquer 
y morralles. 
El cerco siguió con buenas capturas de peix blau. El lunes entre cuatro traíñas pillaron 1.000 cajas de 
boquerón (7 Kg/caja) y 50 de sardina. El martes dos llums atraparon 150 cajas de seitó y 50 de sardina. El 
miércoles tres barcas llevaron 300 cajas de ‘oro zaul’ y 50 de sardina. Y el jueves no pescaron nada por la mala 
marea nocturna. La procedencia era; dos de Vinaròs, ,una de Castellón, una de Mazarrón y otra de Burriana.
La flota artesanal de los artes menores, las barquitas trasmalleras en su mayoría pescan llagostí, para ello 
disponen de unas redes especiales de trasmallo denominadas tirets, que son muy frágiles y con una malla 
fina y pequeña, así éstos crustáceos se enganchan con más facilidad en la red. Al mismo tiempo pillan sipia. 
Una embarcación sigue faenando tras la palá. Otra lo hace en busca de pagell y mabre. Y una sigue calando 
en los grandes fondos rocosos para desembarcar llagosta, llomàntol, gallineta, chopa y mamona.
El palangre de costa atrapó con anzuelo poco llobarro, orá, sard, pagre y congre.

Ecos de ‘Mar’; El pescado como medicina (III)
Aumentan los productos de origen marino, que elaborados como nutracéuticos proporcionan beneficios 
médicos o para la salud. O sea, una medicina biológica del mundo de medicamentos de origen natural. 
Un modo de obtenerlos es a través de la liofilización, un proceso de deshidratación mediante congelación 
y posterior sublimación, a presión reducida, del hielo formado que pasa muy rápido por medio de una 
máquina de sólido a gaseoso, y que deja el pescado deshidratado, para conservar los valores nutricionales 
de los peces, además de  permitir almacenarlos muchos años. La conservación tanto tiempo de los pescados, 
es debido a que ‘la degradación ocurre en los alimentos por la presencia de humedad, que es la que favorece 
el crecimiento bacteriano. Al liofilizar se consigue eliminar casi por completo el agua del pez. Así no crecen 
las bacterias y el pescado se puede guardar ‘eternamente’. 
La presencia de dichos alimentos pesqueros en el mercado de momento es escasa. En cambio, en otros 
países orientales se comercializan mucho para ‘la élite’. Sin embargo, en productos de origen vegetal, la 
presencia en el mercado es muy abundante y aceptada por los consumidores. Ahora, con los pescados, 
se está en una fase inicial para lograr la aceptación del consumidor y aparte de servir como materia prima 
alimentaria, nos puede ofrecer acciones preventivas y curativas en muchas enfermedades, así como muchas 
acciones terapéuticas, puesto que los pescados llevan en sus cuerpos de una forma natural los Omega-3, etc.  

El seu principal característica és poder empassar 
una presa mes de dues vegades la seva longitud i 10 
vegades la seva massa.
En castellà li criden glotón i engullidor negro. El seu 
nom científic és Chiasmodon niger.
De l'ordre dels Bleniformes i la família Quiasmodóntids 
té un cos allargat i una mica comprimit, fusiforme. Cap 
llarg. Boca gran, amb una sola fila de punxants dents 
que s'entrellacen en tancar-la, fins i tot els mes forts 
són abatibles per facilitar a l'entrada bucal de víctimes 
gruixudes. En aquesta dentició, els tres primers 
s'engrandeixen en canins. La mandíbula superior i 
el premaxilar es fusionen articulant-se amb el crani 
per obrir-se més, i la inferior és prominent a més de 
distensible. 
Corporalment el seu esquelet posseeix de 33 a 48 
vèrtebres per articular-se com un congre.
Evidentment la seva pell és nua sense escates per 
poder engrandir-se. 
Composició aletes; 1ªDorsal X-XII, 2ªD 26-29, Pectoral 
12-15 són llargues, Anal I-27-29, i les ventrales són 
yugulares.
És de color marró negrós,  sent les aletes més clares.
Talla 30 cm.
La línia lateral és contínua, amb dos porus per 
segment del cos.
Per reproduir-se realitzen la freza. Els ous circulen pel 
corrent fins que eclosionen. Primer les larves mengen 
del plàncton. Viuen només en els fons abissals.  
Després s'alimenta de preses que atrapa amb la 
seva desmesurada boca. Quan les hi empassa el seu 
estómac es dilata enormement. De vegades si la presa 
és molt gran, malgrat tenir-la dins, els sucs gàstrics i 
la descomposició de la víctima són tan enormes pel 
glotó, que no ho pot assimilar i mor, per emergir i 
surar en la superfície pels gasos desencadenats. En 
morir accidentalment d'aquest manera, el seu cos a 
flor d'aigua, algunes vegades pot ser transportat per la 
marea prop de la costa, com ha ocorregut últimament 
a Galícia, no sent a causa del canvi climàtic com van 
dir alguns.

Captures de milans a la xarxa
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Redacció

TENIS.  Club de Tenis Vinaròs

ESPORTS

consell municipal d’Esports Vinaròs
Consulta tota la informació esportiva a www.cmevinaros.es

Després de les activitats del Dia Mundial de l'Activitat Física 
i la Marató, aquest diumenge 15 de maig es durà a terme 
la tercera prova d'esport popular que organitza el Consell 
Municipal d'Esports (CME): la Patinada Popular. 
Begoña López, regidora d'Educació i Esports, ha explicat 
que en aquesta ocasió el punt de sortida serà la Carpa de 
l'Atlàntic a les 10:00 hores i que les inscripcions -que seran 
gratuïtes per a tots els participants- es poden fer fins el 
mateix dia de l’esdeveniment a l'oficina del CME i a la de 
Turisme. 
<<Animem a tots els ciutadans que participen i gaudisquen 
d'un dia sobre rodes. Creiem que és una bona oportunitat per 
poder gaudir sanament d'un diumenge divertit i en família>>, 
ha afegit  
Per la seva banda, Ignacio Chaler, tècnic de l'Àrea d'Esports, 
ha indicat que la principal novetat d'aquesta edició serà 
l'existència d'un circuit urbà tancat de 2,5 quilòmetres que 
permetrà, durant una hora i mitja, patinar amb més llibertat 

i seguretat.  
<<Aquest recorregut abraçarà, principalment, el passeig 
Fora Forat i part del Passeig de Colom. A més, es tracta d'una 
activitat per a totes les edats i estaran permesos des de 
monopatins fins a patins en línia o altres aparells amb rodes 
(excepte bicicletes)>>, comenta Chaler. 
Finalment, des del CME,  que espera superar la xifra 
rècord de 150 participants aquest any, ha animat a tots els 
vinarossencs a inscriure’s el més aviat possible per poder 
tindre una millor previsió.  
Aquest cap de setmana (14 i 15 de maig), al Poliesportiu 
Municipal, se celebrarà també el Peque - bàsquet, una 
trobada que arriba a la sisena edició i que reunix gairebé 
700 jugadors de tota la província.  
Les següents proves del calendari esportiu local estan 
programades per al 28 de maig, quan es realitzarà la Festa 
Final de les Escoles Esportives, i el 12 de juny, data en la qual 
se celebrarà el “Dia de la Bici”.

La Patinada Popular, diumenge 15 de maig
El circuit serà tancat i discorrerà per gran part del Passeig Fora Forat i Passeig de Colom

El I NBA Skills Camp Vinaròs traerá a Vinaròs nada 
más y nada menos que a uno de los entrenadores 
de tecnificación de la talla estrella de la NBA 
Stephen Curry o del base de Los Angeles Clippers 
Chris Paul. 
Andrew Moran, considerado el mejor entrenador 
de habilidades a nivel mundial, con academia en 
Miami, estará en la capital del Baix Maestrat del 18 
al 23 de julio,  gracias a los contactos establecidos 

por el entrenador del Club Basquet Vinaròs 
Servol,  Ray Santana. Moran sólo realizará tres 
campus en España y uno de ellos tendrá lugar en 
Vinaròs, como destacó Santana, que explicó que 
Curry "pasa cada verano por su academia para 
seguir formándose". Los precios de la inscripción 
por esta semana de clases son de 150 euros y los 
interesados ya pueden apuntarse en la página 
web del club vinarocense.

Andrew Moran ofrecerá un campus de basquet en Vinaròs este verano
El entrenador de habilidades de la estrella de la NBA, Stephen Curry, 
estará en Vinaròs del 18 al 23 de julio

Redacció

Ja han començat les lligues de primavera tant de pàdel com de tenis al 
Club de Tenis Vinaròs. Aquestes lligues consten de categoria masculina 
( amb quatre grups) i femenina (dos grups), i pel que fa al tenis, dos 
categories masculines; tots els partits que s' han començat a jugar han 
estat molt disputats. Per a tots els participants a la lliga de pàdel se' 
ls obsequia amb una tassa conmemorativa del club, i als jugadors de 
tenis un pot de pilotes per participant, a part, d s regals deportius per a 
campions i subcampions de cada categoria, a banda, també es realitzarà 
al final de la lliga el sorteig d' un viatge de cap de setmana a un spa 
per als participants de totes les lligues disputades. Si la climatologia 
acompanya, està previst finalitzar la lliga a mitjans de juny, molta sort 
per a tots els participants, tant de pàdel com de tenis, i recordeu, L' 
IMPORTANT NO ES COM ES COMENÇA, SINO COM S' ACABA!
Permúltim, us volem recordar que el dissabte 14 de maig esteu tots 
convidats al sopar que es farà al nostre restaurant per presentar a la 
dama del Club de Tenis 2016 Llum Fibla, on permsols 24€ es podrà 
gaudir d' un gran menú que estarà amenitzat pel Duo Onda i l' actuació 
del mentalista Dario Piera, que en la seva anterior visita va causar una 
gran sensació.  Des de el club, felicitar a la nova dama 2016 Llum Fibla i 
Amunt Club de Tenis Vinaròs!

Lligues de primavera al Club de Tenis Vinaròs

DIUMENGE A LES 10,00 PATINADA POPULAR 2016
         

DIA: DISSABTE, 14,05,16 PAVELLÓ POLIESPORTIU  
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 A 
20,00 TOTES BÀSQUET BASE TORNEIG PEQUEBÀSQUET

         
DIA: DIUMENGE, 15,05,16 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 A 
20,00 TOTES BÀSQUET BASE TORNEIG PEQUEBÀSQUET

 
DIA: DISSABTE, 14,05,16 PISTA ATLETISME  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9 A 13 PISTA ATLETISME ATLETISME TOTES CAMPIONAT PROVINCIAL ATLETISME

 
DIA: DIVENDRES, 6,05,16 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
20,00 CAMP 1 FUTBOL FEMENÍ C.E. FORTÍ FEMENÍ – GINESTAR CD

 
DIA: DISSABTE 14,05,16 ESTADI  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL CF UNITED – ACD PEÑISCOLA
12,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINAROS EFC B – CF JUBELAMA DE CASTELLON B

 
16,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINAROS EFC A – CD RODA D

 

DIA: DISSABTE, 14,05,16 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,30 CAMP 1 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED C – CF BENICARLO BF “C”
10,30 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMI CF UNITED BLAU – CF AMPOSTA ROIG
12,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CF UNITED A – UD VALL DE UXO “A”
12,00 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CF UNITED A – UD VALL DE UXO “A”

Primers partits de les lligues de primavera
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Totes les imatges de Vinaròs a 
www.fotospai.com

ESPORTS

ATLETISME.  Club Esportiu Vinaròs Aigües de Vinaròs

El pasado sábado 7 de mayo de 
2016, la Unió Ciclista Vinaròs celebro 
la 53 edición de la Volta Ciclista del 
Llagostí, este año como campeonato 
de la Comunidad Valenciana, con una 
gran participación de equipos de la 
Comunidad, Tarragona, Barcelona y 
Zaragoza. El recorrido salía de Vinaròs a 
las 15.00 horas y pasaba por San Jordi, 
San Rafael, Traiguera, La Jana, Cervera, 
Calig y otra vez Vinaròs finalizando a las 
18.00 horas, un total de 120 kilómetros.
Desde el kilómetro uno los corredores 
estuvieron muy activos intentando una 
escapada sin tener éxito hasta que en 
el kilómetro veinte aproximadamente, 
cinco corredores, dos de la selección 
rusa, uno de GSPORT, uno de Mutua 
Levante y Ivan Diaz corredor local de 
CLUTBIKE hicieron la escapada buena 
siempre con buen entendimiento 
haciendo relevos constantes 
hasta conseguir una diferencia de 
cuatro minutos los cuales fueron 
disminuyendo cuando el pelotón se 
puso manos a la obra para reducir las 
diferencias, en el primer paso por la 
Ermita de la Misericordia Ivan Diaz 
intento dejar atrás a sus compañeros 

de escapada en el tramo más duro de 
la subida, dejando atrás al corredor 
de Mutua Levante y descolgando un 
corredor de la selección rusa, el cual 
pudo contactar con sus compañeros 
en la bajada, en la segunda subida el 
corredor de GSPORT intento lo mismo 
sin éxito, el pelotón ya estaba a punto 
de contactar con ellos hasta que el 
ultimo kilometro casi se compacto 
el grupo y se jugaron la victoria en 
el sprint donde el local Ivan Diaz 
acuso el esfuerzo de la escapada de 
100 kilómetros y el escapado Andrey 
Prostokishin de la selección Rusa 
fue el más fuerte llegando con 10 
metros de diferencia al pelotón. Los 
corredores locales Kevin Domenech, 
Andrés Milián  que militan en el equipo 
amateur BENICASSIM estuvieron a un 
gran nivel luchando en el pelotón por 
conseguir buenas posiciones hasta 
que en los últimos kilómetros por 
culpa de un pinchazo y los nervios 
de los metros finales no pudieron 
disputar el sprint, también felicitar a 
Ivan Diaz por la gran escapada y por su 
reciente liderato en el Open BTT de la 
Comunidad Valenciana.

Prostokishin gana la Volta al Llagostí
VOLTA AL LLAGOSTí

Víctor Martínez y Alejandro Gomiz, 
nuevos campeones autonómicos

Redacción

Per segon any consecutiu, el 
CEVinaròs-Aigües de Vinaròs es va 
classificar amb els equips masculí i 
femení per a participar al Campionat 
Autonòmic de Clubs (encontre que 
es va disputar a Castelló el dissabte 
7 de maig). Aquesta competició és la 
més important a nivell d’equips que 
organitza la Federació Valenciana 
d’Atletisme i enfronta els 12 clubs 
més potents de la Comunitat. 
El guanyador de l’encontre va ser 
l’actual campió d’Europa de clubs, el 
Playas de Castelló, tant en categoria 
masculina com femenina; per la 
seua part, el CE Vinaròs, va millorar la 
classificació de la temporada passada 
i va situar els dos equips en els llocs 
de finalista; les xiques del nostre club 
van acabar en 7a posició i els xics ho 

van fer en 8a. Sense cap mena de 
dubte, tot un èxit si és té  en compte 
el nivell dels clubs participants i, 
d'aquesta manera, es confirma una 
gran trajectòria ascendent del club 
d’atletisme de Vinaròs en les darreres 
temporades.
A títol individual, cal destacar les 
victòries de les atletes Elka Sanz en 
els 400m tanques i Carla Masip en 
els 1500m; i les segones places de 
Guillem Adell en els 1500m i Jeni 
Montull en els 3000m. No obstant 
això, va ser la bona actuació global 
de tots els components atletes del 
CEVinaròs –amb moltes marques 
personals millorades- la que finalment 
va permetre una actuació que millora 
clarament les espectatives inicials. Els 
resultats van ser els següents:

Com sempre, 
volem agrair al 
nostre patrocinador 
Aigües de Vinaròs 
la col.laboració amb 
la nostra entitat, així 
com a Nova Nutrició 
el suport que 
oferixen als nostres 
esportistes.

Campionat autonòmic de clubs a l’aire lliure

Prova Atleta Masculí Marca Lloc Atleta Femení Marca Lloc
100mll Christian Bohigues 11”89 9 Clàudia Masip 14”91 7
200mll Christian Bohigues 24”40 10 Alba Martín 31”43 8
400mll Hugo Monfort 55”96 11 Carla Masip 1’00”11 3
800m Adrià Monfort 2’05”89 9 Maribel Arenós 2’57”04 8
1500m Guillem Adell 3’59”01 2 Carla Masip 4’54”00 1
3000m Òscar Fernàndez 9’20”01 4 Jeni Montull 10’36”46 2
100mt Jordan Llorach 19”15 6 Maite Serrat 19”78 7
400mt Jordan Llorach 59”65 7 Elka Sanz 1’05”70 1
Pes Xavier Fontelles 8’44 6 Elka Sanz 8’46 5
Disc Jose E. Palacios 25’91 5 Johana Hernàndez 23’24 6
Martell Jose E. Palacios 29’61 6 Johana Hernàndez 33’68 6
Javelina Xavier Fontelles 32’91 7 Rosa Sebastià 17’79 6
Llargada Daniel Adell 6’07 5 Lídia Cruz 4’52 6
Alçada Juan Arnau 1’55 9 Naiara Redondo 1’40 6
Perxa Miguel A. Carvajal 4’10 6
Triple Miguel A. Carvajal 10’92 10 Maite Serrat 9’61 7
5kmm Guillermo Carvajal 29’32”9 7

4x100m D.Adell/ J. Arnau/
M.A. Carvajal/ X. Fontelles 48”09 7 M. Serrat/ R. Sebastià

C. Masip/ A. Martín 57”97 5

4x400m G. Adell/ J. Llorach
H. Monfort/ A. Monfort 3’40”45 6
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INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres12500 Vinaròs

Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Tu Imprenta 
de siempre

Dr. Fleming nº 6 

Rafa Marcos LA JORNADA

ESPORTS

IrONMANS

ESCACS.   Club Ajedrez “Ruy Lopez” Vinaròs

El pasado sábado 7 de mayo, se celebró en los locales 
del bar Classic de Vinaròs, la quinta y última ronda del 
Campeonato Maestrat Promesas 2016.
Durante cinco jornadas hemos podido comprobar las 
buenas artes que las nuevas generaciones de jugadores 
están mostrando, signo inequívoco de la buena salud 
que goza el ajedrez en la comarca.
Venció el gaspatxer Andres Fernandez, quien hizo valer 
su mayor veteranía respecto al resto para vencer con 
holgura todas las partidas que disputó.
En segundo lugar vimos al jugador benicarlando Oscar 
Gonzalez Reinaldos, quien  fue líder durante todo el 
torneo, pero que sin embargo, la comisión de pequeñas 
imprecisiones en algunas de sus partidas le mereció la 

segunda posición.
Tercer clasificado fue para Manuel 
Fernández. El vinarocense es un 
jugador en alza, que hizo valer su 
experiencia adquirida en el pasado 
campeonato de edades de les 
Terres de l'Ebre para conseguir una 
excelente clasificación.
Sobre el resto de jugadores galardonados la clasificación 
fue como sigue:
En categoría Sub10:  1º Elsa Zafra  , 2º David Teply, 3º 
Joan de Gustín
En categoría Sub8:, 1º Xavi Martínez , 2º Pablo Iranzo,  3º 

Andrei Alisie
Felicidades por tanto, a todos los jugadores 
participantes, e invitarlos a participar en los diferentes 
torneos que realizamos en la comarca. La práctica en 
torneos es imprescindible para mejorar y progresar en 
este difícil pero apasionante juego-deporte-ciencia.

Finalizado el II Torneo de promesas 
del 'Maestrat escac i mat'

Este domingo 1 de Mayo se disputaba en Vinaròs la 
4ª jornada de la liga Fútbol Flag en categoría Sub-13 
que enfrentaba Ironmans Vinaròs a Barcelona Búfals y 
Celtas.
El primer encuentro se presentaba muy emocionante 
ya que Ironmans Vinaròs disputaba su segunda plaza 
frente Celtas 3º en la clasificación, partido decisivo cuyo 
resultado en la vuelta fue de 31-13 a favor de Celtas.
Esta vez Ironmans no dió opciones y sin fallar en el 
primer drive, Jose Abel Serret con entrega de Ivan 
Domenech, anotó el primer Touchdown del partido 
mediante una jugada de reverso. Celtas intentaba 
mover el balón pero una gran defensa dirigida por el 
entrenador defensivo Alejandro Messeguer, tapaba 
todos los huecos y no dejaba completar las jugadas 
al equipo visitante. Una buena carrera de Sebastián 
Casajuana subía el segundo Touchdown al marcador 
dejando un claro 12 - 0 a favor de Ironmans Vinaròs, 
parecía que Ironmans dominaba el encuentro pero un 
Touchdown de Celtas daba esperanzas y presagiaba un 
encuentro competitivo con un 12-6. Entonces ocurrió la 
jugada que marcó el encuentro, una gran intercepción 

del defensa Santiago Matamoros entregaba el balón 
en una muy buena situación de campo a la ofensiva 
de Ironmans que no desaprovechó y tras otra carrera 
de Sebastián Casajuana que terminó en Touchdown, 
dejaba un claro marcador 18-6 en la media parte a favor 
de Ironmans Vinaròs. Al inicio del segundo tiempo, 
Celtas ajustó su ofensiva y mediante una gran carrera 
muy abierta anotaba otro Touchdown y completaba 
el punto extra abriendo de nuevo el encuentro con 
un 18-13 y todo por decidir, pero de nuevo Jose Abel a 
pase de Ivan Domenech sentenció el encuentro con un 
resultado final de 24-13 a favor del equipo local. Cabe 
destacar la gran concentración de todos los jugadores 
de Ironmans durante todo el encuentro, clave para 
poder enfrentarse a un duro rival directo.
El siguiente encuentro enfrentaba a Ironmans Vinaròs y 
Barcelona Bufals. Este fué un partido más cómodo para 
el equipo local que supo controlar la ofensiva de Bufals 
evitando que no anotaran durante todo el encuentro, 
demostrando que la defensa de Ironmans es la segunda 
mejor defensa de la competición con solo 3 puntos de 
diferencia de la primera. Sebastián Casajuana fue el que 

se llevó el premio al anotar 2 Touchdown de carrera en 
cada parte del partido, pero fue gracias al buen hacer del 
ataque de Ironmans que mediante las combinaciones 
en la posición de Quarterback de Ivan Domenech y 
Gerard Plomer, junto con la buena concentración del 
Center Adam Hagara y David Alexandre junto Jose Abel 
Serret como receptores movieron el balón con fluidez 
durante todo el partido. 
Cabe destacar la actuación de Gerard Plomer durante 
los dos partidos por su polivalencia en las posiciones de 
Quarterback, Running Back y defensa, así como Marius 
Gaurilyus que su constancia defensiva como Rusher 
consiguió dar la presión necesaria al Quarterback 
contrario hasta provocar un Sack.
Después de estos dos partidos, Ironmans ya se 
encuentra clasificado para la fase final que se disputará 
el 29 de Mayo. Antes se enfrentará a Rookies y Dracs 
pero la clasificación ya está asegurada.

Ironmans afianza su segunda clasificación y se 
asegura la participación en la fase final

Resultados
Puzol
Burriana
Cullera
Onda
Museros
Segorbe
Alcalà
Vall d'Uixó
Alqueries

0
4
3
1
4
2
3
2
2

Jornada 32
Almassora
Club La Vall
VINARÒS
San Pedro
Albuixech
Alcora
Benicarló
Castellón "B"
Benicasím

2
0
0
1
2
0
0
2
0

Jornada 33
Albuixech
Almassora
Alcalà
Alcora
Benicarló
Castellón "B"
Club La Vall
San Pedro
Benicasím

15/05/2016
Onda
Burriana
VINARÒS
Alqueries
Vall d'Uixó
Segorbe
Cullera
Puzol
Museros

EL RESULTADO ENTRE EL CULLERA Y VINARÒS ES EL QUE SE APLICA POR 
INCOMPARECENCIA, A EXPENSAS DE LA RESOLUCIÓN QUE PUEDA TOMAR 

LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE FÚTBOL.
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BÀSQUET.  Club Bàsquet Vinaròs

PATINATGE ArTíSTIC.  Club Patinaje Artístico Vinaròs

CATALUNyA POOL TOUr

Fin de semana donde solo jugo en competición 
oficial  el equipo  cadete femenino  que se 
clasificó para jugar la fase final contra el C.B 
Torrent en octavos de final.
También jugaron en el torneo organizado en 
Peñiscola el infantil femenino y masculino 
y el cadete masculino, que se trasladaron 
sábado y domingo a la localidad vecina, donde 
consiguieron muy buenos resultados. 
Nuestro infantil femenino acabo en 3º posición 
y el infantil masculino se metió en la final 
perdiéndola y consiguiendo la 2º posición y el 
mejor resultado lo consiguió nuestro cadete 
masculino que consiguió ganar la final y 
proclamarse campeón del torneo.

CADETE FEMENINO 
C.B TORRENT 53 – C.B GIL COMES VINARÒS 60  
(SABADO)
C.B GIL COMES VINARÒS 53 – C.B TORRENT 30 
Nuestras cadetes jugaban los octavos de final 
contra el Torrent que era el campeón de su 
grupo y que había acabado la competición 
invicto y se jugaba sábado en Valencia y el 

domingo en Vinaros. 
A priori salía como favorito el equipo de Torrent 
pero al final las chicas de Vinaròs en consiguió 
imponerse en los dos partidos merecidamente 
ya que fueron justas vencedoras en los dos 
partidos, gracias al buen juego realizado tanto 
en defensa como en ataque. El sábado el partido 
fue más igualado pero en una gran segunda 
parte donde seguramente desplegaron el 
mejor juego de toda la temporada consiguieron 
vencer por 7 puntos a un buen equipo.
Ya el domingo en partido jugado en Vinaròs 
las jóvenes jugadoras locales  no dieron opción 
a las jugadoras de Torrent de creer en una 
posible remontada ya que salieron desde el 
principio muy centradas, sobre todo en defensa 
y consiguieron ventajas de más de 10 puntos 
en los dos primeros cuartos y a partir de ahí 
mandaron todo el partido incluso aumentando 
la ventaja hasta los 23 puntos de diferencia al 
final del partido. 
Ahora ya clasificadas entre los 8 mejores equipos 
cadetes de la categoría les tocara jugar el pase a 
semifinales contra el Gandía.

Crónicas C.B Gil Comes Vinaròs

El pasado fin de semana 7 de Mayo, se celebró 
el “Trofeo Interclub Benaguassil” , evento 
en el que ha participado el “Club Patinatge 
Artístic Vinaròs”,  participando un total de 18 
patinadores de nuestra entidad y entre las 
provincias de Valencia y Castellón. 
Allí, se dieron cita un total de 86 deportistas, 
desde el nivel de iniciación Mini,  hasta las 
categorías territoriales. 
Del Nivel D (mini), participaron: Ingrid Viana y 
Carly Soto, del Nivel D: Nerea Burriel y Nadia 
Soto, del C: lo hizo Helena Casanova, del B 
participaron: Paula Gasulla, Elia Ruiz, Iris Viana 
y Mariona Morales, del Nivel A: Nerea Soto y 
Claudia Grau, de Tercera Categoría: Lorena 
Alcalde, en la Categoría Alevín, lo hicieron 
Angel Verdugo y Virginia Chesa, en Cadete: 
Anna Gil, Iris Pujol y Paula Chalé, en Juvenil: Lula 
Uva .
Por parte de nuestros patinadores, destacamos 
los siguientes pódiums: Ingrid Viana: 1ª 

clasificada, Claudia Grau, quedó en 3ª posición, 
Lorena Alcalde, consiguió un 1er puesto, 
Virginia Chesa y Ángel Verdugo obtuvieron un 
1er y 2º lugar, Anna Gil y Paula Chalé, quedaron 
la 1ª y 2ª clasificada, respectivamente. 
Como siempre, felicitar a todos nuestros 
participantes, por sus buenos resultados y a 
los que no han participado, animarlos, desde 
aquí, para que sigan trabajando y como no, 
agradecer a nuestras entrenadoras, por el 
trabajo realizado.

Trofeo Benaguassil 2016

Interesante resulto la prueba 
que acogió El Circulo Mercantil 
y Cultural del Catalunya Pool 
Tour en la modalidad de Bola 
8 y categoría 2A y puntuable 
para el circuito Catalán de 
Pool que se  celebró en 
nuestra localidad  La victoria 
favoreció al tarraconense Iván 
Recasens que ganó al jugador 
de Almenara Vicente Rumeu 
por 5 a 3.  En semifinales V. 

Rumeu eliminaba a Alberto 
Taravilla de Reus por un 
contundente 5a0.  Mientras 
que el campeón  J. Blanchard 
tuvo un difícil partido ante 
Santiago García de Vinaros 
a quien venció en la partida 
desiciva por 5 a 4. Mientras 
en Puigcerda se celebraba 
en paralelo la misma prueba 
pero para los jugadores de la 
zona norte de Catalunya.

Final Tarragona vs Castellón
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C/ ÁNGEL Nº 10  -  VINARÒS

Preu de l’entrada: 5 euros   
  w w w . j j c i n e m a . e s
Dilluns, dia de l’espectador: 4 euros 
(no s'apliquen els dies festius)

Pròximament:

  w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES:Día:13          18:15:h             

DISSABTE: Día:14          16:30:h         18:15:h

DIUMENGE: Día:15          12:00:h 17:00:h   

DILLUNS: Día:16          18:15:h

DIMARTS: Día:17          18:15:h

 

  

      Classificació: Tots els públics 

 

  ''ANGRY BIRDS''''ANGRY BIRDS''
      LA PELÍCULALA PELÍCULA

  Día,l’espectador dilluns  4€ , 6€ no s'apliquen els díes festius

      PREU:       5€                 7€PREU:       5€                 7€

  w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES:    Día:13           20:15:h      

DISSABTE:       Día:14           20:15:h   

DIUMENGE:    Día:15           19:00:h

DILLUNS:    Día:16           20:00:h

DIMARTS:    Día:17           21:40:h

DIMECRES: Día:18           19:15:h
  

      Classificació: Tots els públics 

            ''EL OLIVO''''EL OLIVO''
PELÍCULA ENREGISTRADA AL(BAIX MAESTRAT)PELÍCULA ENREGISTRADA AL(BAIX MAESTRAT)

  Día,l’espectador dilluns  4€ , no s'apliquen els díes festius

                                      PREU:5€                 PREU:5€                 

  w.w.w.jjcinema.es

DIVENDRES:    Día:13 22:15:h 

DISSABTE:       Día:14 22:15:h   

DIUMENGE:    Día:15 21:00:h

DILLUNS:       Día:16 21:40:h

DIMARTS:    Día:17 20:00:h

DIMECRES:      Día:18 21:15:h

  

      Classificació: Tots els públics 

MI GRAN BODA GRIEGA 2MI GRAN BODA GRIEGA 2

  Día,l’espectador dilluns  4€ , no s'apliquen els díes festius

                                      PREU:5€                 PREU:5€                 

Cartelera

TORO - - KIKI - - 
ANGRY BIRDS
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FUTBOL.  CE Fortí Femení VinaròsFUTBOL.  CE Fortí Femení Vinaròs

Diumenge 22

Els guanyadors del segon i tercer premi tindran l’opció de realitzar un 
concert organitzat per Joventuts Musicals de Vinaròs.
Els concursants hauran de recollir personalment el guardó que els siga 
atorgat en l’acte de cloenda de diumenge a la vesprada. En el cas de 
no estar-hi tots els membres presents, l’organització entendrà que el 
grup renuncia al premi. Així mateix, els grups guanyadors interpretaran 
durant l’esmentat acte una de les obres presentades al concurs.
 Aquells que obtinguen el primer premi no podran tornar-se a presentar 
en posteriors edicions

JURAT
Serà designat per l’organització del concurs i estarà constituït per: 
• Destacades personalitats del món de la música. 
• Una persona vinculada a l’organització que realitzarà les funcions de 
secretari/a amb dret a veu però sense dret a vot. 
El jurat:
• Redactarà el seu reglament intern. 
• Podrà declarar deserts els premis o repartir-los entre diversos grups 
concursants. 
Les decisions del jurat seran inapel·lables.

HORARI 
• Acte Inaugural: 21h (divendres).
• Acreditació: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí).
• Prova Eliminatòria: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí 
i/o vesprada).
• Prova Final: 10h (diumenge).
• Acte de Clausura: 18h (diumenge).
L’horari definitiu constarà en la comunicació oficial d’acceptació.

NOTES
L’organització del concurs:
• No assumirà les despeses de viatges ni allotjament dels concursants. 
• No assumirà les despeses extres ni els menjars que aniran per comp-
te de qui els origina.
• Tindrà el dret a enregistrar per qualsevol mitjà les proves dels concur-
sants i a fer-ne l’ús promocional que estime convenient.
• Facilitarà locals per assajar abans de l’actuació als grups que així ho 
demanen amb suficient antelació.
• Tindrà plena potestat per a decidir sobre qualsevol incidència o canvi 
no previst en aquestes bases.

El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 15 de se-
tembre de 2016.

La inscripció en el Concurs Internacional de Música de Cambra  CIU-
TAT DE VINARÒS implica l’acceptació d’aquestes bases.
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activitats culturals
Del 12 al 29 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores, EXPOSICIÓ 
DE L'ESCOLA D'ArT
Organitza: Escola d'Art

Divendres 13 de maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 h, Xerrada Què parlem als països catalans? Bases neuro-
emocionals i politicosocials a càrrec de Montserrat 
Alabao Ferreres
Organitza: Ass. Cultural Jaume I de Vinaròs

AUDITORI MUNICIPAL
22.30 h, TEATrE professional amb l'obra "Matant el 
temps" de la Cia La dependent
Venda d'entrades anticipades a l'Auditori 
Municipal, preu 5 €
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 14 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
20.30 h. CONCErT de l'Orquestra del Conservatori de Castelló
Organitza:  Comissió organitzadora del 600 anys 
de l'imatge de Sant Sebastià 

Diumenge 15 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
18.30 h CONCErT de clarinet i piano a càrrec de Fernando 
Guarch i Inés reguero
Organitza:  Comissió organitzadora del 600 anys 
de l'imatge de Sant Sebastià 

Divendres 20 de maig
AUDITOrI MUNICIPAL
20.30 h CONCErT de la COrAL del Col·legi Sant Sebastià.
Organitza: Coral Sant Sebastià

Dissabte 21 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
20 h CONCErT a benefici de Dídac a càrrec de la Coral 
Polifònica de Joventuts Unides de La Sénia, Lindy Sisters 
Choir de Barcelona gospel i l'Orfeó Vinarossenc.
Entrada llliure
Organitza: Orfeó Vinarossenc

Dijous 26 de maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 h. Presentació del Llibre La Societat Musical la Alianza 
Organitza: Ass. Cultural Amics de Vinaròs

Dissabte 28 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
22.30 h TEATrE amateur amb l'obra "La novia cadáver" a 
càrrec del grup de teatre del Casal Jove Teatrèmol.
Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €

Diumenge 29 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
19.30 h TEATrE amateur amb l'obra "La novia cadáver" a 
càrrec del grup de teatre del Casal Jove Teatrèmol.
Venda anticipada d'entrades a l'Auditori. Preu 5 €

Diumenge 22

Els guanyadors del segon i tercer premi tindran l’opció de realitzar un 
concert organitzat per Joventuts Musicals de Vinaròs.
Els concursants hauran de recollir personalment el guardó que els siga 
atorgat en l’acte de cloenda de diumenge a la vesprada. En el cas de 
no estar-hi tots els membres presents, l’organització entendrà que el 
grup renuncia al premi. Així mateix, els grups guanyadors interpretaran 
durant l’esmentat acte una de les obres presentades al concurs.
 Aquells que obtinguen el primer premi no podran tornar-se a presentar 
en posteriors edicions

JURAT
Serà designat per l’organització del concurs i estarà constituït per: 
• Destacades personalitats del món de la música. 
• Una persona vinculada a l’organització que realitzarà les funcions de 
secretari/a amb dret a veu però sense dret a vot. 
El jurat:
• Redactarà el seu reglament intern. 
• Podrà declarar deserts els premis o repartir-los entre diversos grups 
concursants. 
Les decisions del jurat seran inapel·lables.

HORARI 
• Acte Inaugural: 21h (divendres).
• Acreditació: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí).
• Prova Eliminatòria: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí 
i/o vesprada).
• Prova Final: 10h (diumenge).
• Acte de Clausura: 18h (diumenge).
L’horari definitiu constarà en la comunicació oficial d’acceptació.

NOTES
L’organització del concurs:
• No assumirà les despeses de viatges ni allotjament dels concursants. 
• No assumirà les despeses extres ni els menjars que aniran per comp-
te de qui els origina.
• Tindrà el dret a enregistrar per qualsevol mitjà les proves dels concur-
sants i a fer-ne l’ús promocional que estime convenient.
• Facilitarà locals per assajar abans de l’actuació als grups que així ho 
demanen amb suficient antelació.
• Tindrà plena potestat per a decidir sobre qualsevol incidència o canvi 
no previst en aquestes bases.

El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 15 de se-
tembre de 2016.

La inscripció en el Concurs Internacional de Música de Cambra  CIU-
TAT DE VINARÒS implica l’acceptació d’aquestes bases.

 
CONVOCATÒRIA
Joventuts Musicals de Vinaròs, organitzador del Concurs Internacional 
de Música de Cambra CIUTAT DE VINARÒS, convoca la XVII edició per 
als dies 4, 5 i 6 de novembre de 2016 a l’Auditori Municipal  W. Ayguals 
d’Izco (plaça de Sant Agustí, s/n, 12500 Vinaròs).

PARTICIPANTS
Hi podran participar els intèrprets que encara no hagen fet 29 anys el dia 
que finalitzen les proves. 
La modalitat d’aquesta edició és la de conjunts de cambra que hauran 
d’estar formats per un mínim de 2 components i un màxim de 8. Així ma-
teix, hauran d’acreditar amb currículum i programa una experiència com 
a agrupació d’un mínim de 6 mesos. 
Cap dels músics participants no podrà formar part en més d’un grup 
concursant. 

INFORMACIÓ
Bases: http://asociaciones.jmspain.org/vinaros/2587-bases-concurs/
http://www.vinaros.es/templates/ficha01.php?idsec=68&idkey=52&idpa
dre=28
Web municipal: http://www.vinaros.org Menú: elmunicipi, opció cultura, 
opció concursos.  
Butlleta d’inscripció:
http://asociaciones.jmspain.org/vinaros/2588-inscripcions/ 

INSCRIPCIÓ 
Els concursants hauran d’abonar la quantitat de 60 € en conceptes de 
drets d’inscripció per grup participant. 
El pagament s’efectuarà, lliure de despeses per al concurs, per transfe-
rència bancària a Joventuts Musicals de Vinaròs: 
IBAN: ES76  3174  5899  9711  5404  9124 
BIC:   BCOEESMM174
El pagament de la inscripció és condició indispensable per a participar 
en el concurs. 
La còpia d’ingrés haurà de reflectir clarament el nom del grup participant. 
No es reemborsaran els drets en cap cas. 
El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 15 de setem-
bre de 2016.
La butlleta d’inscripció amb totes les dades i acompanyada de:
1.Currículum i foto del grup.
2.Fotocòpia del DNI, NIE o document vàlid i en vigor dels components 
del grup.
3.Fotocòpia d’ingrés dels drets d’inscripció.
4.Acreditació d’antiguitat del grup d’un mínim de 6 mesos.

Es trametrà:
Telemàticament: Reomplint el formulari:
http://asociaciones.jmspain.org/vinaros/2588-inscripcions/
Per correu electrònic: concurs_ciutatdevinaros@yahoo.es
Per correu postal: S’hi remetrà per correu certificat amb justificant de 
recepció a:
Concurs Internacional de Música de Cambra  CIUTAT DE VINARÒS
      Joventuts Musicals de Vinaròs  -  Apartat de Correus, 15  
                                   12500 Vinaròs (Castelló)

Butlleta d’inscripció 
DADES PERSONALS
Nom del grup:
Nom del representant:
Adreça:
Població:    CP:
Telèfons de contacte:
E-mail (imprescindible):
Intèrprets (nom i cognoms)  Instruments

 
 
 
 

REPERTORI. Es necessari omplir totes les dades.
PROVA ELIMINATÒRIA (aprox. i màxim 15 minuts d’1 únic autor) 
Obra 
Moviments (noms) 
Autor                                  Duració 
PROVA FINAL (aprox. i màxim 20 minuts de 2 autors diferents)
Obra 1 
Movimientos (noms) 
Autor                                  Duració 

Obra 2 
Moviments (noms) 
Autor        Duració 
MATERIALS:

Núm. de compte per a l’abonament de premis o drets 
d’inscripció si no fos seleccionat.
    IBAN        Entitat    Sucursal    DC       Núm. de compte
        
        
Declaro acceptar les bases del concurs 
Signatura (o nom)

Tens dos opcions:
1) Emplenar, imprimir i enviar aquesta butlleta junt als documents dema-
nats a:
Concurs Internacional de Música de Cambra  CIUTAT DE VINARÒS 
Joventuts Musicals de Vinaròs - Apartat de correus, 15 - 12500 
Vinaròs(Castelló).
2) Emplenar, guardar el document i enviar tota la documentació solicita-
da a l’adreça:                       
concurs_ciutatdevinaros@yahoo.es

Bases
Se’n considerarà com a data de recepció la que indique el formulari o el 
correu electrònic o el mata-segells de correus i no seran admeses les 
que no hi conste. 
 Les sol·licituds que no adjunten tota la documentació i les inscripcions 
rebudes fora de termini no seran admeses al concurs. 
Una vegada tancat el termini, l’organització comunicarà a cada grup 
concursant l’acceptació oficial al concurs i, si és el cas, els motius pels 
quals s’hi denega.

REPERTORI I PROVES 
El concurs constarà de dues proves: eliminatòria i final.
Al realitzar la inscripció cada grup concursant  adjuntarà un progra-
ma amb obres o fragments que seràn, almenys, de dos compositors 
diferents. El concursant especificarà la duració del repertori, els seus 
moviments i la data de composició. No es podrà bescanviar el repertori 
una vegada siga acceptat per l’organització.
Totes les obres presentades seran originals per a música de cambra.
Abans d’iniciar les proves, els grups concursants s’hauran d’acreditar 
i facilitar a l’organització tres còpies clares de les partitures o gui-
ons de director de les obres a interpretar-hi (no particel·les). Així ma-
teix, en qualsevol moment, el jurat podrà demanar  que els concursants 
acrediten la seua identitat.
L’organització només podrà modificar l’ordre d’actuació en casos ex-
cepcionals i suficientment justificats. 
Les actuacions seran de caràcter públic amb entrada lliure i controlada 
a la sala.
Prova Eliminatòria: cada grup interpretarà una única obra o fragments 
d’un mateix autor amb una durada aproximada i màxima de 15 minuts .
En finalitzar totes les interpretacions el jurat anunciarà els grups selec-
cionats, amb un màxim de 6,  per a la fase final de l’endemà.
Prova Final: Els grups seleccionats  actuaran amb el mateix ordre que 
el dia anterior. Cada grup  finalista interpretarà dues obres o fragments 
d’autors diferents amb una durada aproximada i màxima de 20 minuts. 
No s’hi podrà incloure l’obra o fragments de la fase eliminatòria.  

PREMIS
Els premis, patrocinats íntegrament per l’Ajuntament de Vinaròs, són 
els següents:

      Primer premi:   2.500 € i diploma 
      Segon premi:   1.500 € i diploma 
      Tercer premi:    

L’import dels premis estarà sotmès a la retenció fiscal que marca la llei.

Els grups que passen a la fase final rebran un diploma acreditatiu. 
Els guanyadors del primer premi hauran d’interpretar el concert inaugu-
ral del concurs de l’any següent i tindran l’opció de realitzar una gira de 
concerts organitzats per
Juventudes Musicales de España dins del Pla de Participació.
Joventuts Musicals de Catalunya inclourà dins de la seua Xarxa de 
Músiques de Catalunya al guanyador del concurs.
La Diputació de Castelló patrocina un concert al Castell de Peníscola, 
dotat amb 1.000 euros.

1.000 € i diploma

Diumenge 22

Els guanyadors del segon i tercer premi tindran l’opció de realitzar un 
concert organitzat per Joventuts Musicals de Vinaròs.
Els concursants hauran de recollir personalment el guardó que els siga 
atorgat en l’acte de cloenda de diumenge a la vesprada. En el cas de 
no estar-hi tots els membres presents, l’organització entendrà que el 
grup renuncia al premi. Així mateix, els grups guanyadors interpretaran 
durant l’esmentat acte una de les obres presentades al concurs.
 Aquells que obtinguen el primer premi no podran tornar-se a presentar 
en posteriors edicions

JURAT
Serà designat per l’organització del concurs i estarà constituït per: 
• Destacades personalitats del món de la música. 
• Una persona vinculada a l’organització que realitzarà les funcions de 
secretari/a amb dret a veu però sense dret a vot. 
El jurat:
• Redactarà el seu reglament intern. 
• Podrà declarar deserts els premis o repartir-los entre diversos grups 
concursants. 
Les decisions del jurat seran inapel·lables.

HORARI 
• Acte Inaugural: 21h (divendres).
• Acreditació: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí).
• Prova Eliminatòria: segons el nombre d’inscripcions (dissabte matí 
i/o vesprada).
• Prova Final: 10h (diumenge).
• Acte de Clausura: 18h (diumenge).
L’horari definitiu constarà en la comunicació oficial d’acceptació.

NOTES
L’organització del concurs:
• No assumirà les despeses de viatges ni allotjament dels concursants. 
• No assumirà les despeses extres ni els menjars que aniran per comp-
te de qui els origina.
• Tindrà el dret a enregistrar per qualsevol mitjà les proves dels concur-
sants i a fer-ne l’ús promocional que estime convenient.
• Facilitarà locals per assajar abans de l’actuació als grups que així ho 
demanen amb suficient antelació.
• Tindrà plena potestat per a decidir sobre qualsevol incidència o canvi 
no previst en aquestes bases.

El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 15 de se-
tembre de 2016.

La inscripció en el Concurs Internacional de Música de Cambra  CIU-
TAT DE VINARÒS implica l’acceptació d’aquestes bases.
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Tickets per a les paelles del Dia de la Misericòrdia

Els tickets per a les paelles del dia de la Misericòrdia, que se celebra el dia 22 de 
maig, es repartiran a partir del dimarts dia 10 de maig a l’Oficina de Turisme i a la 
planta baixa de l’Ajuntament en horari de 10 a 14 hores. El preu dels tickets serà 
d’un euro per a dos racions. Es destinarà la recaptació a una causa social.
Important: La paella es repartirà en recipients que facilitarà el mateix 
Ajuntament

Els autobusos que pujaran a la ermita el Dia de la Misericòrdia seran gratuïts, 
amb sortida des del Palau de Justicia amb els següents horaris:

Pujada al’ermita: 9,10, 11 i 12 hores
Baixada al poble: 14, 15, 16 i 17 hores

Autobusos gratuïts per al Dia de la Misericòrdia
rEGIDOrIA DE TUrISME informa: 

Inscripció al Dia Mundial de la Tapa 2016
Tots els bars i restaurants que estiguen interessats a 

participar en l'esdeveniment Dia Mundial de Tapa, que 
se celebrarà del 3 al 16 de juny, tenen disponibles el 

formulari de sol·licitud d'inscripció i les dates de terminis de 
presentació en la seu electrònica de l'Ajuntament:

https://vinaros.sedelectronica.es  (apartat: Empreses, 
subapartat: Serveis públics)    

Presentació de sol·licituds: Oficina d'Atenció i Informació al 
Ciutadà (Pl. Jovellar, 2)
Horari: de 9 a 14 hores

Terminis de presentació de sol·licituds: 17 de maig de 2016
Aquesta iniciativa té el recolzament de Turespaña i la FEHR.
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ANUNCIO DE COBRANZA

Participa!
Fes la teva pregunta al 

Ple Ordinari d'aquest mes

Envia-la a
participa@vinaros.es

En el BOP de 6 de febrero de 2016 se publicó por la Diputación 
de Castellón el calendario fiscal y el anuncio de cobro para 
2016 de los ingresos de derecho público municipales cuya 
gestión les ha sido delegada.
Siendo que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene delegada 
en la Diputación de Catellón el cobro de determinados 
tributos, por la presente se traslada los periodos de cobranza 
establecidos por ésta y que han sido publicados en el citado 
BOP, asi como el establecido para los tributos directamente 
gestionados por el Ayuntamiento.

En cuanto a la modalidad, lugar, días y horas de pago de  
los  tributos gestionados por la Diputación conforme a lo 
establecido en el citado anuncio. 
Los documentos de ingreso se remitirán a los domicilios 
fiscales de los sujetos pasivos que no hayan efectuado la 
domiciliación bancaria de los recibos. Los sujetos pasivos 
que tengan domiciliado el pago, recibirán en su domicilio 
de su entidad bancaria, el adeudo efectuado en su cuenta. 
En el supuesto de que algún contribuyente que sin tener 

domicialiado el pago, no reciba el documento de ingreso 
en su domicilio o lo hubiera extraviado, deberá realizar el 
ingreso con un duplicado que solicitará en las oficinas del 
Ayuntamiento o Diputación, donde tambien se deberán 
comunicar los posibles errores en los datos que aparezcan 
en los documentos de ingreso.
Se advierte que la no recepción del documento de ingreso 
no exime de la obligación de efectuar el pago en los plazos 
establecidos para el periodo voluntario. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse hecho efectivo el ingreso, se inicia 
el periodo ejecutivo que determinará el devengo de los 
recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y en su 
caso las costas que se produzcan.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 62.3 de la Ley 53/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por RD 939/2005 de 29 de julio.

PRIMER COBRO SEGUNDO COBRO TERCER COBRO CUARTO COBRO
DEL 16 DE MARZO AL 16 DE MAYO DEL 5 DE MAYO AL 5 DE JULIO DEL 6 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO DEL 5 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE

IVTM (VEHICULOS) 50% IBI URB/IBICES VADOS
50% IBIU URB/ IBICES, IBI RUS, , IAE,  
TASA CONSORCIO VALORACION Z I, 

TASAS (basura)

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 
Caixa Rural Vinaròs S. Coop. De Crèdit V.

          
En  cumplimiento  del acuerdo adoptado  por el  Consejo Rector 

de esta Entidad y de  conformidad con  lo  legal  y estatutariamente 
establecido,  se convoca a todos  los socios  de  la  misma para celebrar 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el AUDITORIO MUNICIPAL   sito en 
la Plaza San Agustín de esta localidad, el próximo día 26 de mayo, a  las 
20  horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en  segunda, a fin 
de tratar de los distintos puntos del siguiente           

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las 
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de 
cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) 
y del Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del 
resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 
2015.

2º.- Acuerdo sobre distribución de resultados.
3º.- Plan de inversiones y gastos de la Reserva de Formación y 

Promoción Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 
2015, así como el presupuesto para 2016, con autorización para que 
el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de 
inversiones para 2017 en los meses que trascurran del citado año hasta 
que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2017.  

4º.- Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares 
y un suplente del Consejo Rector.

5ª.- Ratificación de la transformación de la Comisión de Riesgos en 
Comisión Mixta de Auditoría.

6ª.- Modificación de los artículos 16 y 62 de los Estatutos Sociales para 
su adaptación al vigente apartado 4 del artículo 7 de la Ley 13/1989, de 
26 de mayo, de cooperativas de crédito, relativo a las aportaciones al 
capital.

7º.- Informe sobre la política de remuneraciones del Consejo Rector y 
aprobación, si procede, de la misma.

8º .- Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a 
instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan 
tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como 
para ejecutar dichos acuerdos, facultándose para la interpretación, 
aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.        

9º .-  Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
10º .-  Decisión sobre la  aprobación del Acta.  Designación de los 

socios al efecto.
Vinaròs, a  27 de abril de dos mil dieciséis.
  El Presidente  Fdo..- D. Manuel Molinos Borrás

NOTA:  Conforme a lo dispuesto en los artículos 26  y 34 de la Ley de Cooperativas de  la Comunidad 
Valenciana, las cuentas anuales, el informe de gestión, el  informe de  auditoría, el nuevo texto de los 
artículos de los estatutos sociales de la entidad que el consejo rector somete a aprobación, así como un 
informe justificando su reforma y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las 
que ha de decidir la Asamblea, están a disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad, donde 
podrán ser examinados, de 10 a 12  horas,  durante todos los días hábiles desde el del anuncio de la presente 
convocatoria y hasta el día de celebración de  la Asamblea,  teniendo los socios asimismo derecho a recibir 
gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.

ESCOLARITZACIÓ CURS 2016-2017
ADMISSIÓ D'ALUMNES ALS CENTRES EDUCATIUS D'INFANTIL I PRIMÀRIA
Calendari d'admissió per a educació infantil i primària:

Publicació de les àrees d'influència i limítrofs Fins el 4 de maig
Publicació de vacants existents en els centres El 9 de maig
Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació al centre educatiu 
indicat com a primera opció

Del 9 al 19 de maig

Publicació de les llistes provisionals d'admesos El 2 de juny
Presentació de les reclamacions davant la direcció dels centres públics o 
privtas concertats

Fins el 6 de juny

Nova baremació, per part dels centes docents, dels diversos apartats de les 
sol·licituds que pertoquen  a la vista de les contestacions a les reclamacions 
efectuades

El 9 de juny, fins les 
15 h del 10 de juny

Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos El 14 de juny
Reclamacions contra les llistes definitives a presentar davant la comissió 
d'escolarització si la sol·licitud va ser presentada en un centre públic

Fins el 15 de juny

Contra les decisions de la comissió d'escolarització, els interessats podran 
interposar un recurs davant del director territorial corresponent en el termini 
d'un mes.
Si la sol·licitud es va presentar en un centre privat concertat, es podrà 
interposar recurs contra les llistes definitives davant la direcció territorial 
corresponent d'acord amb el que disposa l'art. 43.3 del Decret 40/2016
Termini de formalització de matrícula Del 17 al 29 de juny

Presentació de sol·licituds i documentació:
La sol·licitud es presentarà al centre escolar que s'indique com a primera opció i s'acompanyarà de la següent 
documentació:
1. Sol·licitud degudament emplenada. Podeu emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opteu per emplenar-la 
telemàticament (www.www.ceice.gva.es) haureu d'imprimir i portar-la també al centre indicat com a primera opció. 
Per als que l'ompliu a mà, els serà facilitada pel centre escolar.
2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà la 
relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.
3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o contracte 
de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en 
ambdós documents. En el cas de presentar un contracte de lloguer, haurà d'acreditar que s'ha efectuat el corresponent 
depòsit de fiança (model 805 o 806).  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili 
familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què acredite 
suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador por compte propi model 036 o 037.
5. Per a l'acreditació de pares o tutors treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre escolar.
6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar)
7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emès per la Conselleria de 
Benestar Social.
8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.
9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família monoparental.
9. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:
- Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emès per la conselleria competent.
- Acolliment residencial: certificació emesa per la conselleria competent.
- Situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.
- Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

reunions informatives dels centres escolars:
A continuació els indiquem les dates de les reunions de cadascun dels centres escolars a les quals podran assistir per 
conèixer millor el centre educatiu:

CENTRE EDUCATIU DIA HORA
CEIP MANUEL FOGUET 2 de maig 19 hores
CEIP SANT SEBASTIÀ 2 de maig 19 hores
CEIP ASSUMPCIÓ 3 de maig 19 hores
CEIP JAUME I 4 de maig 19 hores
COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA 4 de maig 18 hores
CEIP MISERICÒRDIA 5 de maig 19 hores

* El Col·legi Consolació ja ha fet la reunió informativa.

Normativa aplicable:
- Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats 
concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batx.
-  Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la que es regula el procediment d'admissió.
- Resolució de 21 d'abril de 2016 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix 
el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2015-2016.
    Més informació a la Regidoria d'Educació o al telèfon 964 40 79 61
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agenda

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament 964 40 77 00
Aigües de Vinaròs 964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
Ambulatori (urgències)

964 47 75 00
964 45 57 57

Biblioteca 964 45 95 90
Casal Jove 964 40 03 14

Contribucions  964 45 47 52
Cultura  964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs                964 45 94 64    
Ecoparc / Recollida de mobles  964 40 78 03
Emergències 112
Ermita de Vinaròs                964 45 68 47
Escola d’Art 964 45 38 02
Escola de Música 964 45 62 03

Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas 964 40 11 11
Guàrdia Civil 964 40 71 40
Hisenda 964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia) 964 47 71 60
Infodona 964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC 964 45 33 34
INSS (Seguretat social) 964 45 13 50
ITV 902 12 00 13
Participació Ciutadana 900 50 63 76
Patronat d’Esports 964 45 46 08
Patronat de Turisme 964 45 52 53
Policia Local 964 40 77 04
PROP 964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs 964 45 51 51
Recollida d’animals perduts 964 45 00 07
Registre civil 964 45 28 77
Registre de la propietat 964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació) 964 45 05 16
Serveis Socials 964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs) 600 600 333

Víctimes de la violència de génere
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)

016
674 700 700

Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h. 
Dissabte: 9.00, 20.00 h.  Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h.
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h. 
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 h
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi 
bíblic: 20 h 
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h

HORARI DE MISSES

AUTOBUSOS
 VINARÒS - BARCELONA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.55, 8.25, 13.15, 15.15 i 17.15. 
Dissabtes: 6.55, 13.15 i 17.15 
Diumenges i festius: 6.55, 15.30, 17.15, 19.30
BARCELONA - VINARÒS
De dilluns a divendres: 10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 i 21.30. 
Dissabtes: 7.45, 11.00, 16.30  i 21.30 
Diumenges i festius: 11.00, 15.00, 19.30  i 21.30. 
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-CASTELLÓ
Per autopista diari: 8.30, 15.00 i 22.00 (Av. Llibertat i Hospital)
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.20, 13.20 i 19.05 (Av. Picasso) 
Per N-340 diumenges i festius: 13.20 i 18.50 (Av. Picasso)
Tots els autobusos surten 10 min. abans del parc de les Caterinetes
 CASTELLÓ-VINARÒS
Per autopista diari: 6.20, 13.00 i 20.10 (arribada Hospital, Picasso). 
Per N-340 de dilluns a dissabte: 8.15, 13.20 i 19.00 (arribada Av. 
Picasso). 
Per N-340 diumenges i festius: 8.50 i 16.20 (arribada Av. Picasso)
*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO
 VINARÒS-MADRID

 MADRID-VINARÒS

Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 02 09 99 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
Diari: 7.00 i 15.30

 SARAGOSSA-VINARÒS
Diari: 11.00 i 15.45

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només 
dissabtes) 
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 14.45, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.05, 20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA-STA. BÀRBARA-TORTOSA
De dilluns a divendres: 8.45 
TORTOSA-STA. BÀRBARA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 14.45
 VINARÒS-ULLDECONA-LA SÉNIA-ROSSELL
De dilluns a divendres: 12.30 i 16.45 
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Av. Llibertat

 VINARÒS (AV. PICASSO) - ST. MATEU - CATÍ ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL ST. JORDI TRAIGUERA CANET LA JANA ST. MATEU XERT ANROIG CATÍ

8.00 8.05 8.20 8.30 8.35 8.55 Continua a Morella
13.30 13.35 13.50 14.00 14.10 14.35 14.20
16.00 16.05 16.20 16.30 16.40 16.55 Continua a Morella
18.15 18.20 18.35 18.45 19.00 19.10 19.25 19.45 19.50 20.00

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS  (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) ·  De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
CATÍ ANROIG XERT ST. MATEU CANET LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL VINARÒS
6.30 6.40 6.45 7.00 7.25 7.35 7.40 7.45 8.00 8.10

Sortida de Morella 8.00 9.00 9.15 9.25 9.35 9.50 10.00
14.45 15.00 15.10 15.20 15.35 15.45

Sortida de Morella 16.00 17.00 17.15 17.25 17.35 17.50 18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA (HORARI ESTIU)

 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA
6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 
20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.35
*Els autobusos surten 5 minuts abans del Riu Servol

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)
7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
. *Tots els autobusos tenen parada a l’Hospital

AUTOBUSOS URBANS

Cerrajero 24h ·  Vimar 667 60 70 86

 ZONA NORD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 
9.55, 11.05, 11.45, 12.55, 13.35, 14.45, 15.25, 16.35, 17.15, 18.25, 
19.05, 20.15
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 7.30, 8.30, 9.35, 10.15, 
11.25, 12.05, 13.15, 13.55, 15.05, 15.45, 16.55, 17.35, 18.45, 19.25, 
20.35
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)- Zona nord (Deveses): 9.10, 9.50, 
11.00, 11.40, 12.50, 16.40, 17.20 i 18.30
Zona nord (Deveses) – Vinaròs (Església): 9.30, 10.10, 11.20, 12.00, 
13.10, 17.00, 17.40 i 18.50

 ZONA SUD
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 7.50, 8.50, 10.35, 12.25, 
14.15, 16.05, 17.55, 19.45
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
8.00, 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 18.10, 20.00

DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS(*)
Vinaròs (Església)- Zona sud (Aiguadoliva): 10.30, 12.20, 18.00
Zona sud (Aiguadoliva per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 
9.00, 10.45, 12.35, 16.30, 18.15

(*)Els diumenges i festius només hi haurà servei durant els mesos de juliol i agost

00,30 10,30 16,00Vinaròs
07,00 17,30 22,35Madrid

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

01,00 08,00 15,00Madrid
07,55 15,10 21,35Vinaròs

DIUMENGES DIARI DIARI EXPRÉS

Cerrajero 24h ·  La solución rápida 627 849 392

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 
964 45 30 44
964 40 74 93

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 

Gas butà 964 45 11 24

Parada: Av. Llibertat                         *Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
HORARI de GUÀRdIeS

de 8 a 24 hores · Fora d’aquest horari 
contacteu amb la Policia Local: Tel. 964 407 704

14 Maig TORReGROSA av. Llibertat, 9

15 Maig PITARcH c. del Pilar, 120

16 Maig MARTÍNeZ av. País Valencià, 15

17 Maig FeRReR pl. Sant Antoni, 39

18 Maig ROcA c. Sant Francesc, 6

19 Maig GUIMeRÀ pl. Parroquial, 11

20 Maig Adell av. Pius XII (cant. Picasso)



ACTIVIDADES
JUNIO 2016

Viernes 3 / 21:00h.
Flamenco (Raíces Andaluzas)

Sábado 4 / 21:00h.
DANIEL EVANT & THE FAMILY X

Viernes 10 / 21:00h.
Flamenco (Ballet Pasión Flamenca)

Sábado 11 / 21:00h.
MAGO SHADO Street Magic

Viernes 17 / 21:00h.
Flamenco (Raíces Andaluzas)

Sábado 18 / 21:00h.
JÀSSERA Concierto de Jazz

Jueves 23 / 21:00h.
Cena San Juan y FIESTA 80’ & 90’

Viernes 24 / 21:00h.
Flamenco (Ballet Pasión Flamenca)

Martes 28 / 21:00h.
Concierto CARLOS ELORDUY

INFORMACIÓN Y RESERVAS
RESTAURANTE

Tel: 964 456 847
www.ermitavinaros.com


